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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.
Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Ulla-Britt Dahl p.g.a.
sjukdom samt lagtingsledamoten Anders Eriksson för privata angelägenheter. Beviljas.
Landshövding Peter Lindbäck
Värderade herr talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna republikens presidents sex framställningar till lagtinget för godkännande av för det första; lag
om sättande i kraft av avtalet med Anguilla om upplysningar om skatteärenden, för det
andra; lagen om sättande i kraft av avtalet med Cooköarna om upplysningar i fråga om
skatteärenden, för det tredje; lagen om sättande i kraft av avtalet med Samoa om upp-

1

lysningar i frågan om skatteärenden, för det fjärde; lagen om sättande i kraft av avtalet
med Turks- och Caicosöarna om upplysningar i fråga om skatteärenden, för det femte;
lagen om sättande i kraft av avtalet med San Marino om upplysning i fråga om skatteärenden och för det sjätte; lagen om sättande i kraft av avtalet med Indien för att undvika
dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst.
Talmannen
Framställningarna kommer att behandlas i vederbörlig ordning.
Meddelande
Den 11 september 2009 beslöt lagtinget bevilja lagtingsledamoten Danne Sundman
temporär befrielse från uppdraget som lagtingsledamot under tiden 1.11.2009 31.1.2010. Eftersom tiden för den temporära befrielsen har löpt ut meddelas nu att ledamoten Sundman återtagit sin plats i plenisalen. Välkommen tillbaka!
Ersättare för lagtingsledamoten Danne Sundman var John Hilander som invaldes som
ordinarie medlem i kulturutskottet samt som justeringsman. Eftersom Hilander inte
längre har säte i lagtinget kommer fyllnadsval att förrättas. Kandidatlistor för val av en
ordinarie medlem i kulturutskottet och en justeringsman ska inlämnas till lagtingets
kansli senast i morgon tisdagen den 2 mars 2010 klockan 15.00 och valet förrättas vid
plenum på onsdag den 3 mars 2010.

Meddelas slutligen att tiden för inlämnande av hemställningsmotioner utgår torsdagen
den 11 mars 2010 klockan 12.00.
Bordläggning
1

Landskapsrevisorernas berättelse för år 2008
Finansutskottets betänkande (FU 6/2009-2010)
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2008-2009)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 3 mars 2010. Godkänt.

Bordläggning
2

Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år
2008
Finansutskottets betänkande (FU 5/2009-2010)
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2008-2009)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum onsdagen den 3 mars.
2010. Godkänt.

Bordläggning
3

Ny lagstiftning om hemvårdsstöd
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 4/2009-2010)
Landskapsregeringens framställning (FR 3/2008-2009)
Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. lagmotion (LM 1/2008-2009)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum måndagen den 10 mars
2010. Godkänt.
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Enda behandling efter bordläggning
4

Ny officiell flaggdag
Lagutskottets betänkande (LU 10/2009-2010)
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 12/2007-2008)
Ärendet bordlades den 4 januari 2010. Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Detta ärende var som hastigast upp under slutet av förra sessionen, eftersom ltl Sundman inte var här då och så föreslog jag att vi skulle ta
upp ärendet nu.
Jag har en kort liten förklaring på hur man ser på hemställningsmotioner.
Det är ju oftast ett instrument för oppositionen, men i princip för alla, att
väcka olika frågor. De frågorna är ofta av sådan karaktär att det är upp till
motionären att i debatten förklara sig och tala för sitt ämne. Det hindrar inte
att det också är konkreta motioner som utskotten behandlar och t.o.m. föreslår lagstiftningsändringar. I det här fallet är detta en hemställningsmotion
där säkert alla gärna lyssnar till motionärens egna motiveringar till varför vi
skulle ha en ny flaggdag.
Utskottet har behandlat det här och konstaterat att vi har tre flaggdagar.
En dag är Ålands flaggas dag som naturligtvis hör till ett nationsbygge. Den
andra dagen är självstyrelsedagen som manifesterar var lagstiftning och vårt
system. Den tredje dagen är demilitariserings- och neutraliseringsdagen den
30 mars som tar upp en av grundstenar till Ålands ställning överhuvudtaget.
Det som motionären här föreslår, att 20 augusti skulle bli en flaggdag för
att hänvisa till samhörigheten med Sverige, är naturligtvis ett syfte som man
kan ha olika åsikter om. Det är upp till motionären att tala för den saken.
Lagutskottets resonemang har gått ut på att man naturligtvis ska se på syftet men också se på flaggdagarnas antal. De flaggdagar vi har ska faktiskt vara
väletablerade och omfatta självstyrelsedagen, vilket åtminstone Ålands flaggas dag gör. Det återstår ännu att marknadsföra och tala för demilitariseringsdagen, men det kommer säkert så småningom.
Utskottet har i alla fall fastnat för att motiveringen för vår del är att vi ska
vara restriktiva när det gäller nya flaggdagar. De flaggdagar vi har är synnerligen är välmotiverade och om de är tillräckliga kan man diskutera. Men detta
är vårt huvudsakliga motiv till att avslå motionen.
Ltl Danne Sundman

Talman! Bästa lagtingskollegor, det är trevligt återseende. Jag vill passa på att
tacka för att jag fick möjlighet att vara lite ledig.
Inte lika trevligt är att lagutskottets betänkande föreslår avslag på min
hemställningsmotion, där jag föreslår en ny officiell flaggdag för att manifestera samhörigheten med Sverige. Som lagutskottets ordförande sade, är det
upp till motionären att motivera sitt förslag, det tänker jag göra nu.
Alla våra symboler har inte i sig någon funktion, de ger oss inte vårt dagliga bröd. Men symboler ökar ålänningarnas samhörighet för kampen för
densamma. Det finns en rad symboler i självstyrelsens fögderi, flaggdagar är
en av dem. I dag har vi sjösatt en annan symbol, nämligen att ministrarna får
kallas för ministrar. Det är en passlig dag att diskutera symboler.
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Jag har under min tid i lagtinget lyft fram många olika symboler och framförallt bristen på symboler. Det rör allt från egen åländsk legitimation till användning av AX koden i mobiltrafik och telefonlandskod m.m. Flaggdagar är
speciella på det viset att de inte liknar de andra symbolerna. Men vi har, som
sades här, tre olika flaggdagar. Vi har väldigt sparsamt med flaggdagar jämfört med andra nationer. Finland har många fler officiella flaggdagar. Jag
tycker att tre flaggdagar kunde ökas till fyra utan att det blir för mycket som
lagutskottet tycker. Lagutskottet tycker att är det räcker med antalet flaggdagar om man läser betänkandet lite mellan raderna. Visst är det så att man ska
vara restriktiv med antalet flaggdagar. Men det här är ändå en sådan viktig
sak som just nu och tiden framöver kommer att spela stor roll för det
åländska samhället, nämligen Sveriges roll i vårt samhällsbygge. Varför kan
man inte då manifestera detta med en flaggdag?
Det är också fel att diskutera som lagutskottet att flaggdagar bara ska manifestera historiska händelser. Självstyrelsen är ju synnerligen levande, inte
tänker vi ju bara på hur det var när självstyrelsen började. Vi blickar också
framåt och i de tal som hålls så blickar man framåt. Nu är vi i beråd att ta ett
stort steg i självstyrelsens utveckling, detta kommer att nämnas i högtidligheter kring självstyrelsedagen. Vi kanske tänker på det när vi flaggar för självstyrelsen o.s.v. Samma sak när det gäller demilitariseringen, den är i högsta
grad aktuell. Den kämpar vi för varje dag. Visserligen har den en stor historisk betydelse men det är någonting som vi värnar om och det flaggar vi för
att också ska finnas i framtiden. Så varför kan man inte börja med en flaggdag i ett tidigt skede i utvecklingen?
Jag har tyvärr detta bekymmer att jag är lite för tidigt ute. Det kanske har
att göra med min ålder. Jag är övertygad om att den här saken i framtiden
kommer att belönas med en flaggdag. Om det sedan blir 20 augusti eller om
det exakt blir den här formuleringen, men vi kommer att ha en flaggdag för
att manifestera samhörigheten med Sverige. Man kan också tänka sig den 6
juni, och samtidigt för att blidka alla som har hejat på Finland i OS, ha 6 december som officiell åländsk flaggdag, att vi manifesterar samhörigheten med
båda grannländerna.
Jag tycker i första hand att det här är något som vi saknar. Därför kommer
jag att i detaljbehandlingen föreslå att motionen kommer att godkännas. Vad
vore väl en bättre present till Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt, som
ska komma hit under året enligt uppgifter i massmedia, än att överräcka ett
utdrag ur lagtingets protokoll att lagtinget nu har godkänt att vi ska ha en
flaggdag för att manifestera samhörigheten med Sverige.
Det är en jätteviktig del av vårt samhällsbygge. Sverige har ställt upp och
de kommer att behöva ställa upp för att vi ska lyckas hålla det här samhället
som vi vill ha det. Därför tycker jag att vi ska hissa flaggan, tack.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Tack fru talman! Jag håller med kollegan Sundman att vi inte har speciellt många officiella flaggdagar i vår lagstiftning. Samtidigt har vi också
väldigt sparsamt med regler om våra symboler och deras användande.
Det är ett förhållande som vi säkert har orsak att återkomma många
gånger till ännu under vidareutvecklandet av självstyrelsesystemet. Jag
ville bara upplysa om att ett den 20 augusti är lite speciellt, meningen
med mötet känner alla, men de facto var stämningen sådan att det
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måste kallas till möte för att grunda frivilliga brandkårer ute i kommunerna för att man överhuvudtaget skulle komma vidare i det ärende vi
nu debatterar. Därför är det för mig lite främmande att en sådan omtvistad händelse på basen av en motion skulle leda till den här typen av åtgärder som nu äskas, även om jag i huvudsak känner sympati för vad talaren anför här. Men dagen som sådan är i min historiska belastning
problematisk.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det var förvisso så att man måste ikläda mötet en annan
agenda för att kunna hålla mötet. Som medlem av frivillig brandkår så
har jag ju ingenting emot detta. Jag har valt det här datumet för att det
ansågs vara startskottet på Ålandsrörelsen som sedan resulterade i
någonting annat, men det kan väl vara intressant att uppmärksamma att
vi för mindre än hundra år sedan har levt i ett sådant samhällsklimat att
vi inte kunde berätta vilket möte vi skulle hålla. Det är också aktuellt
mot EU. Man måste ha en agenda som man skickar till Bryssel och en
agenda som man använder lokalt. Vi lever fortfarande lite i sådana omständigheter. Men det är sedan en bisak. Man kan också välja ett annat
datum, jag har ingenting emot detta, t.ex. 6 juni.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Nej, nog gläds jag också åt att så här mycket ändå har skett
under de 90 år sedan ifrågavarande datum har passerat och att vi går vidare i självstyrelsebygget och utvecklandet av det system och vårt samhälle som sådant. Jag tycker att vårt samhälle de facto har gått framåt,
inte tycker jag att vi idag har några stora problem med att sammankalla
till vilka möten vi vill och där uttrycka oss hur vi vill, vilket minsann inte
var fallet 1917.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Nej, det ska vi alla glädjas åt. Vi ska också glädjas åt att vi
har den här möjligheten att eventuellt instifta våra egna flaggdagar. Det
är ju detta parlaments möjlighet.
Till sist vill jag säga att själv flaggar jag den 20 augusti. Jag har låtit sy
upp en gammal åländsk flagga, den första flaggan som var förbjuden ett
tag. Jag flaggar hemma på Nygårds i Söderby den 20 augusti. Jag får väl
fortsätta med det tills tiden blir mogen att införa dagen som officiell
flaggdag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland, replik

Talman! Jag hade inte tänkt polemisera med ltl Sundman. Det sitter
kanske i ryggmärgen. Jag tycker att han inte är riktigt logisk när han säger att vi inte har någon dag som manifesterar samhörigheten med Sverige. För mig gäller demilitariseringen och neutraliseringen samhörighet
med Sverige och Sveriges intressen. Självstyrelsen var inte i Sveriges intresse då, men är det idag. Ålands flaggas dag kan ju inte vara något annan än en samhörighetsmanifestation med både Sverige och Finland och
hela omständigheten kring detta. Om detta är motivet, att vi måste ha
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särskild dag för att manifestera samhörigheten med Sverige, då bör vi
läsa på vår kunskap om självstyrelsen en gång till åtminstone.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag är inte inkonsekvent, jag är konsekvent för jag vill
uppmärksamma Sverige i alla de här bitarna i vår historia. Framförallt
vill jag uppmärksamma fortsättningen av vår historia. Den historieskrivning som sker varje dag, framförallt när den unga generation ålänningar kommer hem som har studerat i Sverige och den kommande
unga generationen som kommer att fara till Sverige och studera. Banden
till Sverige har varit väldigt starka men ändå har Ålands hav inte varit,
som Julius Sundblom sade efter Ålandsfrågans avgörande, ett öppet
fönster mot väster, utan det har varit ett väldigt djupt hav. Vi har haft
väldigt svårt att komma över havet när det gäller att hitta lösningar som
hjälper oss språkligt med Sverige. Därför tycker jag att man skulle påskynda den utvecklingen och få en starkare folklig förankring med en
flaggdag. Det här kommer att på många sätt bli den enda lösningen för
att Åland språkligt ska klara sig framledes.
Ltl Olof Erland, replik

Fru talman! T.ex. på självstyrelselagen kan man mycket väl tala sig
varm för Sverige och hurra på Sverige. Man kan till och med ta emot
svenska ministrar och statsminister. Man kan besöka riksdagen, man
kan besöka ministerierna. Idag finns det en daglig kontakt med Sverige
ofta via vårt generalkonsulat. Att ta sig över Ålands hav är nog inget
större problem och har aldrig varit det heller för ålänningarna.
Ltl Danne Sundman, replik

Talman! Det har aldrig varit svårt att ta sig över Ålands hav, ända från
postrodden till våra färjors tid, men mentalt har det varit ett ganska
stort steg att ta lösningar som baserar sig på samarbete med Sverige. Vi
har fått ett jättebra exempel i byggbestämmelserna som har räddat en
hel bransch. Jag är medveten om att jag är lite före min tid, kanske vi
förstår den här diskussionen bättre om tio år. De gångna tio åren har
också visat sig att utvecklingen gick hit där vi är idag. Därför tycker jag
att de här argumenten, som lagutskottets ordförande räknade upp, är
argument för ett godkännande av motionen. Alla dessa saker är inte
emot motionen. Vi får se hur lagtinget röstar.
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.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Jag föreslår att lagtinget ska godkänna motionens kläm.
Ltl Mika Nordberg

Jag ber att få understöda ltl Sundman.
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Talmannen
Under detaljbehandlingen har ltl Danne Sundman understödd av ltl Mika Nordberg föreslagit att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att en ny officiell flaggdag
införs den 20 augusti. Detta kallas ltl Danne Sundmans förslag. Är redogörelsen riktig?
Riktig.
Omröstning kommer därför att verkställas. Den som röstar för lagutskottets förslag röstar JA. Den som röstar för ltl Danne Sundmans ändringsförslag röstar NEJ. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänt.
Jag ber JA rösterna resa sig. Jag ber NEJ rösterna resa sig. Majoritet för JA för lagutskottets förslag. Lagtinget har omfattat lagutskottets förslag.
Föreläggs betänkandets motivering. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Enda behandling
5

Beredning av ny självstyrelselag
Lagutskottets betänkande (LU 15/2009-2010)
Ltl Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 53/2007-2008)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Olof Erland

Talman! Självstyrelsefrågor är någonting som alltid ligger främst i lagtingets
uppgifter. De diskuteras mer eller mindre intensivt. Det finns ofta långa perioder av slagordsmässiga debatter, det må gälla progressiv beskattning, det
må gälla ramlag och det må gälla nationalitet och samhörighet med Sverige
o.s.v. Där emellan finns det perioder av synnerligen hårt intensivt arbete. Det
är då självstyrelselagarna ändras, det är då vår konstitution ändras och det är
då vår ställning ändras ibland. Hittills till det bättre får man väl ändå säga.
Man har ett perspektiv, inte för min personliga del, utan från den historiska
delen från 1920 från demilitarisering och neutralisering och Finland-Sverige
problematiken som går tillbaka 200 år. Men nu talar vi om självstyrelselagen.
I regeringens handlingsprogram står att man ska göra en översyn av självstyrelselagen under mandatperioden och att det också ska tillsättas en parlamentarisk kommitté för att bereda det här arbetet. Man kan säga att den fas
som vi nu har avslutat kanske kan kallas EU fasen i självstyrelselagsutvecklingen. Vi har ett antal paragrafer som reglerar ministerrådsprocessen, domstolsprocessen och nu tillkommer också subsidaritetskontrollen så småningom.
Jag har förstått att eventuellt kommer den här debatten att fortsätta nästa
måndag i samband med skattemeddelandet. Om jag tillåter mig att inleda
den här debatten med en mera övergripande syn på självstyrelselagsutvecklingen och sedan kommer in på ramlag så kan man säga att självstyrelselagen
har genomgått ett antal faser. Jag räknade här med fem olika skeden.
Det första grundläggande skedet 1920 var ett resultat av de ålägganden
som man satte på Finland när det gäller behandlingen av Åland. Finland fick
suveränitet över Åland men man skulle då garantera vissa saker. Man skulle
ge Åland en vidsträckt behörighet när det gäller att utveckla självstyrelsen.
Man ansåg också att man hade uppfyllt förpliktelser med den första självsty-
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relselagen 1920. Där hade första grundläggandet av självstyrelsen som sådan,
de grundläggande garantierna, en konstitution och skisser för en förvaltning.
Sedan kom vi fram till 1951 års självstyrelse. Där var det mera en fråga om
att från de erfarenheter man hade haft, från 20-, 30- och 40 talet, att modernisera och reda upp i lagen när det gäller behörighetsområden och lagstiftningen. Då kom man in på listningen av behörighetsområden för att veta var
lagstiftningen skulle finnas. Den första självstyrelselagen kan man se som en
form av ramlag. Det var inte specificerat att Finland skulle ha någonting annat än de funktioner som tillhörde en suverän stat. Det var med tanke på
statssuveräniteten och rikets enhet som man behöll områden, medan resten
skulle vara självstyrt så långt som möjligt utan att Åland blev en egen stat,
som det stod i propositionen. Detta har man naturligtvis diskuterat i många
omgångar att ramen blev alldeles för vid av praktiska skäl. Man har också
sagt att här finns en tolkning, när Finland gav självstyrelsen till Åland tyckte
man i det skedet att Åland fick det som ett område skulle ha om man inte var
en egen stat. I senare skede har man talat för en s.k. dynamisk tolkning, att
självstyrelsen hela tiden måste utvecklas i förhållande till omständigheterna.
Ramlagstänkande var inte framträdande på samma sätt 1951.
Om vi sedan ser till nästa skede så kan man säga att 1951 års självstyrelselag påbörjades 1938, det här var långa processer. Det var ett väldigt ingående
arbete i finsk traditionen när det gäller lagstiftning. Ingenting får lämnas åt
slumpen, allting regleras.
Självstyrelselagen 1993 inleddes med en motion i lagtinget 1971. Det mesta
substans arbete gjordes 1980. Den självstyrelselagen inriktar sig mest på
ekonomin. Vi har det grundläggandeskedet, vi har förvaltningsskedet, vi har
behörighets- och lagstiftningsskedet och sedan har vi ekonomin. Från 1995
till 2009-2010 har vi EU-utvecklingen i första hand.
I dag står vi alltså inför nya utmaningar. Lagutskottet behandlar det här, vi
försöker se på motiven till att ändra självstyrelselagen. Det behövs en anpassning till EU. Det behövs en uppsortering av olika lagar för olika ändamål
på olika nivåer. Det gäller självstyrelselagen i förhållande till en rättstradition, i förhållande till grundlagen och i förhållande till andra lagar. Där ser vi
behov av och möjligheter till att göra en strukturförändring av självstyrelselagen. Det har också visat sig att det behövs mera flexibilitet när det gäller behörighetsfördelningen och det behövs mera flexibilitet och mer autonomi om
det är möjligt när det gäller ekonomin. Där har vi utmaningarna och sedan
naturligtvis också EU-processen. Det finns det ett stort arbete för landskapsregeringen att nu initiera, efter de här debatterna i lagtinget, när det också
gäller ekonomin.
Det som ska göras i självstyrelselagen är omfattande. Motionen tar fasta
på, också landskapsregeringen har nämnt här i olika sammanhang, en ramlag
av för dansk modell. Det har förvånat mig ganska mycket att det har blivit så
stor sig uppmärksamhet i massmedia för den här ramlagsmodellen. Men det
beror väl på min begränsning, jag har själv inte sett finessen i den ännu. Men
det återstår ju debatt.
Om man ska travestera, så ser jag det lite som att ramlag är som en påse,
om man inte fyller den med någonting är den tom. Så enkelt är det. Frågan är
då vad det är vi ska fylla påsen med om vi vill ha en ramlag? Den första självstyrelselagen var en allmän ramlag. När vi skulle göra den stora revideringen
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på 70- och 80-talet av självstyrelselagen hade vi ett intensivt samarbete med
Färöarna. Grönland var inte så aktuellt på den tiden. Vi hade seminarier och
diskussioner. När parlamentariska revisionskommittén 1980-1981 lade fram
sitt förslag så fanns ramlagsmekanismen med långa listor på våra behörighetsområden, man sade i en paragraf att när det gäller punkterna 17-29, om
jag nu minns rätt, kan landskapet tar över i en takt som man bestämmer själv
och med en viss mekanism när det gäller förhållandet till riksdagen. Det var
den åländska ramlagsmodellen, uttryckt av den som ledde arbetet på den tiden, Alarik Häggblom.
Ramlagsmodellen var en slags mellanform. Motivet till att man skulle ha
en ramlag på den tiden var att när det gäller affärsrörelse och handelsregister
och vissa andra saker så behövde man tid på sig för att förbereda det här. Ett
enigt lagting, efter diverse turer och diverse reservationer, förde fram det här
till riket. Den åländska ramlagsmodellen levde ända fram till slutet på 80talet. Då gav man ett motbud från Finland att nu gör vi processen lite enklare,
lite mera ordnad, lite mera given och lite mera rakt på sak när det gäller ekonomin och klumpsumman. Det var den processen som var det åländska ramlagsförsöket på åttiotalet. Faktiskt blev det lite "ramlaglight" av det här i paragraf 29 som säger att på vissa områden såsom handelssjöfart och annat kan
man via riksdagen få ta över det hela.
Vi har lite av ramlag, men frågan idag är om vi ska göra något nytt när det
gäller ramlagstänkandet? Har vi behov av en ramlag? Eller snarare kan man
ställa frågan; vilka problem löser ramlagen? Är det områden som vi vill ha
över men ännu inte är mogna att ta över? Ja, då har vi Grönlands och Färöarnas situation. Deras BNP är ungefär 40 respektive 60 procent av Ålands. De
har alltså inte råd att ta över alla välfärdsområden. Danmark bidrar med
klumpsumma och Danmark erbjuder också ramlagsövertagande d.v.s. de får
själva bestämma i vilken takt de vill ta över områden.
Den danska ramlagsmodellen för Ålands del skulle betyda att vi har rikets
behörigheter, om de nu ska räknas upp eller inte eller om det ska vara att
Åland har allt utom det här och det här, det kan man diskutera. Det är teknikaliteterna kring ramlagstänkandet. Principen är den att man lämnar områden som Åland kan ta över antingen själv eller via riksdagen.
I det skattemeddelandet som kommer finns också en ramlagsmekanism
som gäller ekonomin. Det är värt att diskutera om man vill göra det på det
här sättet.
Saken kan tyckas enkel, vi har rikets behörigheter, vi har Ålands behörigheter och vi har sådana behörigheter som vi avvaktar med och väljer själva.
Man kan mycket väl tänka sig att riket inte var intresserade av den modellen
på 80-talet. Man tyckte att om man ville ha områden så tar man områden, vill
man inte ha dem hänför man dem till riket av olika skäl som gäller lagstiftningens komplexitet och förvaltningens komplexitet o.s.v. Där finns en öppning för Åland i förhandlingarna. Vill lagtinget gå in för en ramlag så gör man
naturligtvis det, som man gjorde i början på 80-talet, och föreslår en ramlagsparagraf i självstyrelselagen, som anger mekanismen.
Det som man bör beakta som kanske har förvånat mig lite och kanske förvånar en del är när det gäller den danska ramlagsmodellen, det är att det
finns en ekonomisk mekanism inbyggd i den. Det är inte såsom en del tror att
när Färöarna tar över ett område från Danmark så behåller de klumpsumman
eller man får motsvarande summa för det område de sköter. Man får, som
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någon konstaterade här, betala dubbelt upp. Det bör man noga tänka på.
Danskarna är listiga när det gäller statsstyret och statsskicket. Vill Färöarna
ta över ett område så minskar man klumpsumma med det som det kostar.
Samtidigt måste Färöarna betala det hela d.v.s. det är så kallad dansk dubbelbokföring. Det är naturligtvis en politisk bedömning. Vill man reglera förhållandet mellan Danmark och autonomierna så har det ett ekonomiskt pris.
Vi har ju inte alls samma sak. Vi har tagit över de områdena som ansågs
lämpliga. Vi har en ekonomisk mekanism, i enlighet med självstyrelsens behov och förmåga, att få en klumpsumma.
I dag kanske vi söker nya alternativ för själva klumpsumman att räkna
klumpsumman på ett annat sätt och vi söker också möjligheten att utveckla
olika skatteinstrumentet och system som lagtinget ska diskutera.
Oberoende kan man också säga att vi har en dansk situation, allt det vi ska
förhandla oss till och ska överföras blir föremål för en ekonomisk förhandling. Vad ska vi betala för statens kostnader på Åland? Vad ska vi betala om vi
tar över ett område? Den nuvarande mekanismen är den att om man förhandlar inom nuvarande system och tar över förvaltningsområden, som man
är överens om, så ändrar man på klumpsumman, man höjer den om vi får
ökade kostnader. Men det är på sådana områden där Åland och riket är överens och som hör till självstyrelsens behov.
Talman! Det här är från min sida en övergripande redogörelse för lagutskottets resonemang kring ramlagen. Ramlag är intressant, det har funnits
med under hela resan. Det ska finnas med i fortsättningen, det gäller också
att inse komplikationerna, särskilt när det gäller behörighetsfördelningen. Vi
ska ta över områden som vi klarar av och har nytta av, det är en grundprincip.
Det andra är att vi måste få en sorts ekonomisk mekanism som gör att när vi
tar över områden så vet vi precis vad våra ekonomiska åtaganden är.
Om någon här föreslår att den här debatten, som gäller lagutskottets betänkande, ska fortsätta i samband med det meddelande som landskapsregeringen har gett om ekonomin så tycker jag det är ett bra förslag. Då har vi
möjligheter att diskutera självstyrelselagsutvecklingen och därmed Ålands
utveckling i sin helhet, tack.
Ltl Roger Jansson

Fru talman! Ett relativt historiskt ärende diskuterar vi idag den 1 mars 2010
på den är relativt historisk dag. Från och med i dag kan våra ministrar i vår
regering formellt också kallas ministrar. Jag gratulerar självstyrelsen till detta
framsteg som inte är stort men dock märkbart. Jag vill särskilt gratulera
landskapsregeringen och dess sittande medlemmar till den här förändringen
som underlättar umgänget både för massmedia, för allmänheten och oss när
vi slipper det långa uttrycket landskapsregeringsledamot.
Nu behandlar vi lagutskottets betänkande med anledning av en motion om
beredning av ny självstyrelselag. Jag vill inleda, för motionärernas del, att
tacka lagutskottet för ett gott arbete och ett bra betänkande när det gäller alla
deras resonemang och motiveringar. Slutsatsen kommer något överraskande
efter det goda arbetet. Till det får vi återkomma till.
Jag väljer också att, för egen del, tacka landskapsregeringen denna dag när
det gäller den här frågan eftersom det skattemeddelandet vi har på bordet
väldigt klart och tydligt tar ställning till att vi nu ska gå vidare med ramlagsmodellen när det gäller utvecklingen av självstyrelselagen.
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Lagutskottets betänkande innehåller det mest positiva förkastade som en
motionär kan önska sig. Det är klart att man gärna ser ett godkännande i stället. Det finns skäl för lagtinget att ändå överväga ett godkännande eftersom vi
nu synes vara helt överens i själva sakfrågan och det som motionen föreslår.
Kanske vi också utvecklas så långt att vi kan komma över vem som har gett
förslaget? Kan vi utgående från detta ändå godkänna eller måste vi förkasta
frågan, av några slags principiella skäl, där vi ändå är överens?
Hur har det gått så att utvecklingen i landskapet och i lagtinget har blivit
sådan att man idag i stort sett är överens om att vi ska gå in för en ny modell
för självstyrelselagens utformning och självstyrelsens utformning i förhållande till statsmakten? Låt mig nämna fyra motiv för detta.
Det första motivet är bristerna, som i stort sett alla har upplevt, att nuvarande system när det gäller ekonomin har visat att den regim vi har idag vidlåder genom att ett kraftigt fall i finska statens inkomster drabbar Åland så
väldigt hårt när vi egentligen inte på Åland har något fall i underlaget för de
statliga inkomsterna. Mycket obetydligt, 30 procent av våra inkomster har på
två år gått ner när det gäller klumpsumman och flitpengen, medan den
åländska skattekraften inte har haft så våldsam utveckling, även om den har
varit negativt.
Det andra motivet till förändringen i synsättet så tror jag beror på att allt
fler har insett den demokratiska vinsten som en ny regim skulle resultera i.
Med detta med ramlagstänkandet skulle det innebära att Ålands folk skulle
ges makt över självstyrelsens utveckling. Ålands folk skulle ges den makten
istället för som idag Finlands regering och riksdag. Det är en ganska stor förändring. Varje maktövertag som sedan skulle bli substansen i den nya självstyrelsens innehåll skulle underställas nyval, enligt motionen som en form av
folkomröstning. Att det dessutom skulle underställas två tredjedelsmajoritets
krav i lagtinget gör att den demokratiska bromsen för att någonting oövervägt
ska inträffa är markant och tillräcklig för varje vän av vår västerländska demokrati.
Det tredje motivet måste man ändå kunna söka i professor Roslins, av
statsrådets beställda, utredning om europeiska självstyrelser och den
åländska självstyrelsens utvecklingsgrad i förhållande till de europeiska självstyrelserna. Där kunde han visa för sina uppdragsgivare att Åland och Finland har halkat på efterkälken i den europeiska utvecklingen av autonomier.
Visserligen är inte Roslins utredning så väldigt känd på Åland. Men åtminstone i det här rummet så är den väl rimligen välkänd.
Det fjärde motivet som är självklart, och som också hänvisas till i motionen, är Danmarks utveckling av sina självstyrelser. Det är ett nordiskt broderland till Finland som snabbt har distanserat Finland bara på några år när det
gäller självstyrelsens förhållande till statsmakten.
Fru talman! Ytterligare några ord om lagutskottets betänkande. Jag tycker
att det är glädjande att man valde att behandla den här motionen. Man valde
också att arbeta väldigt intensivt med den. Det visar redogörelsen över studieresa resan till Köpenhamn. Där höll lagutskottet ingående diskussioner med
dem som hade de högsta sakkunskaperna på området både inom statsförvaltningen i Danmark och i förhållande till de två självstyrda områdena. Redovisningen i lagutskottets betänkande av detta är alldeles utomordentligt
och bör stämma till eftertanke också öster om Skiftet. Däremot kan man säga
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att slutsatsen vacklar något i förhållandet till det resonemang man för totalt,
som jag redan nämnde, men det kan vi återkomma till.
Lagutskottets ordförande valde i sin presentation att göra en historisk beskrivning som jag skriver under till alla andra delar, utom att 80-talets arbete, som började redan på 70-talet, där jag själv var aktiv medlem i de organ
som behandlade den här frågan. Det var definitivt inget ramlagsförslag. Man
kan möjligen, om man söker väldigt noga och juridicerar, finna någon paragraf som kan ha en ramlagskaraktär. Det kan jag hålla med om. Våra förslag i
den parlamentariska kommittén var i lagutskottets betänkande, i landskapsstyrelsens framställning och i stora utskottets betänkande tydligt behörighets
listförslag. Det var två långa paragrafer, den ena om Finlands behörighet på
Åland och den andra om lagtingets behörighet på Åland. Jag hängde inte riktigt med i den delen av beskrivningen, men till övriga delar så håller jag med.
Sedan har vi idag på bordet fått landskapsregeringens skattemeddelande
som jag till den här delen valde att tacka landskapsregeringen för. Jag vill
gärna citera de goda slutsatserna. Landskapsregeringen skriver; ” för att
uppnå större flexibilitet och utöka det ekonomiska handlingsutrymmet i
landskapets finanspolitik föreslår landskapsregeringen att förhandlingar
upptas med riksmyndigheterna om en reform av det ekonomiska systemet
genom ändringar i självstyrelselagen så att rätten att fatta beslut om överföring av behörigheten tillkommer lagtinget.” Rätten tillkommer lagtinget,
detta är ramlagstanken.
Man preciserar det i följande stycke genom att skriva; ” landskapsregeringen vill i detta skede sätta fokus på olika delar av skattesystemet inom
ramen för en modell med behörighetsöverföring från riksdagen till lagtinget
enligt den s.k. ramlagstanken d.v.s. att lagtinget efter moget övervägande
kan besluta om övertagande bl.a. av statens nuvarande beskattningsrätt.”
Det här skulle naturligtvis till alla andra områden också enligt det här förslaget till ramlagsmodell. Att lagtinget, efter moget övervägande och efter hörande av det åländska folket i nyval, skulle fatta beslut med kvalificerad majoritet om sådana överföringar.
Fru talman! Sedan om hur processen inom Åland kunde gå vidare. Där är
också landskapsregeringen tydlig i sitt resonemang. Efter att detta lagutskottets betänkande är behandlat här i lagtinget och skattemeddelandet är behandlat så skulle landskapsregeringen utse en parlamentarisk kommitté för
att gå vidare med de här frågorna. Det är ett alldeles utomordentligt förslag.
Uppdraget för en ramlagskommitté skulle vara, så vi gjorde i början på 80talet, att skriva ett färdigt förslag till ramlag. Det är inte särskilt invecklat annat än när det gäller paragrafen över den finska behörigheten, den del som
aldrig ska kunna överföras, som lagtinget inte kan fatta beslut om att överföra. Det är den enda listparagrafen vi skulle ha där i princip. Den fordrar politiska ingående diskussioner och överenskommelser när det gäller utformningen och innehållet av den. Sedan är problemet att vi dessutom behöver en
promulgeringslag, en övergångslag som i princip innehåller nuvarande behörighetsfördelning eftersom nuvarande behörighetsfördelning gäller fram till
lagtinget fattar beslut om ny behörighetsfördelning. Det blir tyvärr en ganska
lång lag. Jag har ingen orsak att gå in på detaljer, det står i motionen om detaljerna. Jag vill inte ytterligare ta er tid med det. Skissen finns gjord, jag
gjorde den själv när jag satt i Helsingfors. Lagstiftningstekniken är till delar
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invecklad men ändå inte i huvudsak. Vi ser också av den danska modellen att
det kan göras enkelt.
Lagstiftningstraditionen i Danmark är betydligt annorlunda än vad den är i
Finland. Om vi ska kalla det saristiskt eller germanskt arv vet inte jag. Nästa
Jansson på talarlistan är bättre på det.
Jag tycker också att den här kommittén, som tillsätts av landskapsregeringen, ytterligare kunde göra ett besök i Köpenhamn för att få ytterligare information när man ska gå vidare med projektet.
Fru talman! Nästsista punkt i mitt anförande är hur vi ska få Helsingfors
och staten Finland med på det här tåget. Jag vill i åtta punkter motivera för
de finska politikerna, ur deras synpunkt, varför det här är ett utomordentligt
förslag.
1

Det är bra att landskapsregeringen redan har börjat med de diskussionerna enligt uppgift. Självstyrelsepolitiska nämnden har också vid
sitt möte med minister Thors inlett diskussionen. Tidsfaktorn är viktigt
och det är bra att man har kommit igång redan.

2

Det andra självklara argumentet i förhållande till Finland är Danmarkskortet. Där har man redan hunnit säga, informellt, att förhållandena är helt annorlunda i Danmark. Det håller jag med om, men det
argumentet är ju till vår fördel. Vi har en betydligt äldre självstyrelse.
Vi har ett tydligare förhållande lagstiftningsmässigt till Finland. Vi har
en ekonomi som ser helt annorlunda ut än både på Grönland och på
Färöarna. Det argumentet att förhållandena är annorlunda talar faktiskt till vår fördel.

3

Det tredje argumentet är den s.k. finska budgetargumentet. Det är ytterst svårt för finska politiker, att i sina valkretsar, förklara varför
Åland får en jättesumma per år. Det som jag har hört sägas är att min
kommun inte alls får sådana pengar. Det visar delvis hur stor okunskapen är hos höga politiker också om självstyrelsesystemet. Det är
faktiskt ett problem för finska politiker att för sina väljare förklarar
varför Åland tilldelas så här stora pengar varje år. Och på intäktssidan
finns ingenting redovisat. Det är en ren kostnadspost i den finska budgeten. Det är för finska politiker väsentligt att få förändrat.

4

Det fjärde argumentet är demokratiargumentet som jag redan har varit
inne på. Ålands folk avgör i val genom kvalificerad majoritet i nyvalt
lagting hur självstyrelsen ska utvecklas. Detta är närmast ett typexempel på god demokratin och det skulle på det sättet bli starkare, än den
finska konstitutionella demokratin, i sin uppbyggnad.

5

Det femte argumentet förutom Köpenhamnskortet är Roslinkortet,
som jag tidigare nämnde här, som är mycket starkt.

6

Det sjätte är den enighet som vi har uppnått på landskapets politiska
nivå.

7

Det sjunde argumentet är de stora förändringarna i statsförvaltningen
som har skett sedan 1991. Förutom modellen i Kajanaland så finns det
åtskilligt i de reformer som har genomförts i statsförvaltningen under
åren som talar för att också självstyrelse ska utvecklas i minst samma
takt. Där har vi halkat efter.
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8

Det åttonde argumentet är mera politiskt markant. De åländska politikerna borde ges ansvaret för att, precis som kommunalpolitiker och
precis som rikspolitiker när de fattar sina utgiftsbeslut, ansvara också
för inkomstbesluten. Det är ett mycket starkt argument i förhållande
till Helsingfors att så är inte situationen idag. Det här kommer vi att
diskutera i samband med skattemeddelandet mera i detalj.

Avslutningsvis, fru talman, tycker jag att det här resonemanget om ramlag är
höjden av demokrati. Vi får egna beslut i landskapet när det gäller självstyrelsens utveckling. Vi ska se till att vi utformar det så att folket får vara med, de
åländska väljarna får vara med och säga att det är okej att vi gör på det sättet
eller att det inte är det. Då ställer det krav på motiveringarna att vi har ett
verkligt innehåll för ålänningarna i det som vi beslutar om när man sedan ska
förverkliga kompetensöverföringar i enlighet med den ramlag som då ska
gälla.
Fru talman! Jag ber att få återkomma till klämmen huruvida den borde
godkännas eller inte. Det är väl lämpligt att göra det ifall det blir en bordläggning, tack.
Ltl Olof Erland, replik

Fru talman! Ltl Roger Jansson har några ganska starka utgångspunkter i
sitt resonemang. För det första så kan man säga att Åland halkar efter
och Åland ligger efter, det är den ena utgångspunkten. Den andra utgångspunkten är att ramlag är lite gullegull, det ordnar allt och folket får
vara med, man tågar iväg.
När jag försökte berätta om den parlamentariska revisionskommittén
avfärdar ltl Jansson det, kanske för att han inte var med i de resonemangen. Jag vill ändå varna för att det inte är så enkelt. Detta med att
halka efter, vad säger Roslin? Ja, Roslin säger med sina sex kriterier att
det finns två områden i Europa som ligger bra till; Sydtyrolen och Åland.
Halkar efter vad då? Halkar efter någon sort Samarkand eller paradis,
det är möjligt.
När man studerar Färöarna och Grönland så kan man göra det i Köpenhamn. Där träffar man alla och vet allt. Kan man tänka sig att någon
från Danmark far till Helsingfors för att studera Åland? Nej, det går inte.
Man måste prata med ålänningarna, man måste in i förvaltningen och
man måste träffa regeringen. Det visar lite av autonomi och skenautonomi grundat på ekonomiska materiella förhållanden.
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag som har varit med sedan 1979 i lagtingsarbete är fullt
medveten om att när det gäller de ekonomiska förhållandena på Åland
har de utvecklats kontinuerligt i en god riktning. Delvis beroende på
självstyrelsen och dess innehåll, huvudsakligen beroende på sjöfarten
och dess utveckling sedan 1959. Till den delen menar jag naturligtvis
inte att vi har halkat efter, tvärtom.
Roslin redde ut självstyrelsens innehåll och det maktövertagandet
som har skett i de olika regionerna i förhållande till statsmakten. Roslin
konstaterade själv att vi hade halkat efter. Det har alla kunnat konstatera när det gäller förhållandet till Färöarna och Grönland att detsamma
gäller. När det gäller den parlamentariska revisionskommittén som jag
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inte hade någonting att göra med så var jag ersättare i den för Jan-Erik
Lindfors. Kommittén beslöt att ersättarna skulle vara med på alla möten.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Olof Erland, replik

Hade ltl Jansson då läst parlamentariska revisionskommitténs betänkande, de lagtingshandlingar som följde efter det, följt Alarik Häggbloms redogörelse för arbetet och skulle ltl Jansson kanske ha deltagit i
de diskussioner som jag har varit med i så hade han fått veta att den färöiska ramlagsmodellen dels diskuterades internt på Åland och dels diskuterades med Färöarna. Roslins sex kriterier är obestridliga, på nästan
alla de kriterier ligger Åland så bra till som man bara kan göra. Det gäller ekonomin där Roslin enligt min mening hade lite skev uppfattning,
där konstaterade han att det borde vara på ett annat sätt. Det är kanske
på väg att bli det om vi får bestämma.
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! I den parlamentariska revisionskommittén, där jag var aktiv
med som ersättare och sedan i lagutskottet som behandlade landskapsstyrelsens framställning där jag också var ersättare och deltog, så gjorde
vi från lagutskottets sida i början på 80-talet en resa till Färöarna. Jag
var med om hela de tre dagars diskussioner som vi där genomförde. Jag
hör väl till de mest informerade i det här rummet, kan jag tänka mig.
Jag har inget minne att ltl Erland skulle ha varit med på någon av de här
tre delarna.
(Från salen: Jag var med)
Du var det? Okej, då var du med på en utav de tre diskussionerna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Fru talman! I varje förhandling brukar man försöka sätta sig in i motparternas sätt att tänka. Jag har haft möjlighet att förhandla med statsledningen i Finland i de mest egenartade sammansättningar och sammanhang. När jag lyssnade på kollegan Roger Jansson åtta punkter så
slog det mig att åtminstone min erfarenhet har lärt mig att med förhandlare från Finland kan man diskutera allt under två förutsättningar;
för det första att nationens säkerhet inte sätts i fara och för det andra att
man inte riskerar den nationella sammanhållningen. Jag föreställde mig
bara att i de här åtta, i och för sig förtjänstfulla, punkterna så saknades
det helt och hållet en analys av vad motparten kan tänkas säga. Vore det
ev. skäl att också fundera lite i sådana banor?
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! Det är alldeles riktigt som kollegan Gunnar Jansson här säger. Det var tanken bakom mina åtta punkter att uttrycka dem här inför
lagtinget om de hyfsade möjligheterna vi har i en förhandlingsomgång
utgående från åtminstone hur jag ser på tänkandet från motpartens
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sida. Vilka argument är det som kan vara tunga ur deras synpunkt för att
göra en regimförändring? Jag kom åtminstone till att några av de här
åtta punkterna är mycket tunga argument som rikspolitikerna kan tycka
att ger tillräckligt motiv för att göra en sådan här förändring. Det var
inte bara den här punkten med problemet med den finska budgetens utformning idag utan det var flera andra av de här åtta punkterna.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Gunnar Jansson

Tack fru talman! Det är ”mellan Janssons” tur nu som föregående talare sade.
Redan i remissen uttalade jag, på den liberala lagtingsgruppens vägnar, att
innehållet i motionen är intressant, beaktansvärt och bör genomgå en genomgående analys. Den analysen medverkar vi mer än gärna till. Samtidigt
kommer jag ihåg för egen del att jag uttryckte några tekniska marginella synpunkter på den här punktuppräkningen av aktiviteter. Det är teknik och det
var vi redan då överens om att det lever sitt liv och är mycket enkelt att hantera.
Här är vi nu. Det gläder mig och det gläder min grupp att vi har kommit så
här långt. Jag är också mycket nöjd med utskottsordförandens genomgående
analytiska presentation av ämnet och de fem utvecklingsfaserna i självstyrelsesystemet, som han nämnde. Så kan man strukturera frågorna. Ofta säger vi
att vi nu lever tekniskt under den tredje generationens självstyrelse, men det
förtar inte alls ordförandens analytiska framställningar av de olika faserna. Vi
brukar tala om tre, kanske mest därför att vi nu har lag nummer tre, under
vilken vi lever och verkar. Den andra självstyrelselagen från 1951 fungerade
ungefär 20 år när det stora projektet sjösattes om en revision. Jag var också
med om detta i olika egenskaper och minns händelserna mycket väl.
Fru talman! Vi står på tröskeln till den fjärde generationens självstyrelsesystem. Om vi kommer ända fram till 2017 eller hur långt vi nu kommer innan den fjärde generationen träder in, det får vi se. Den fjärde generationen
kommer att representera någonting helt nytt. Det står, enligt min mening,
helt klart av flera skäl. Jag ska nämna några.
I EU räcker det med att definiera autonomi, att befolkningen får ordna sin
tillvaro efter egen önskan. Vad nu detta innebär i EU? Vi måste vara medvetna om den realitet som EU innebär. Man kan alltså säga att Ålands folk får
ordna sin tillvaro enligt önskan inom de ramar som medges i regionen. Vi
hoppas att unionen utvecklas demokratiskt positivt på ett sätt som är bra
också för Ålands folk och vårt åländska samhället.
En annan iakttagelse är den, som vi många gånger konstaterar och jag personligen beklagat, att den nuvarande självstyrelselagen från 1991 eller 1993
hur vi vill, tillkom på tröskeln till medlemskapet i EG-EU utan att man egentligen kunde beakta den lagstiftningsprocessen. Kollegan Harry Jansson med
flera, vi kämpade med de här frågorna. Nog hade vi säkert en förnimmelse
om att någonting höll på att hända på vår kontinent. EES-avtalet var ju sjösatt, det levde ett år och så blev vi medlemmar av unionen. Därför har stora
delar av den nuvarande självstyrelselagen helt enkelt blivit obsolet. Nästan
hela paragrafen 30 i självstyrelselagen som ansågs vara en stor innovation,
själva samrådsparagrafen, är ju nu praktiskt taget lagt åt sidan. Man kan na-
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turligtvis kritisera den paragrafen för sin detaljrikedom. En lag av självstyrelselagens dignitet bör inte nödvändigtvis innehålla en sådan enorm detaljrikedom som den paragrafen gör och gjorde, och dess innehåll har fallit i
glömska. Sådan är utvecklingen.
Medlemskapet EU har, enligt min mening, också gått till två andra riktningar. Vi hanterar mindre och mindre de internrättsliga förhållanden, inom
lagstiftningsområden mellan Åland och riket. Om vi lite tänker tillbaka så
märker vi väldigt lite att kompetensparagraferna 18 och 27 har rörts. Nästan
hela intresset har fokuserat kring kapitel 9 a, internationella förhållanden och
livet i EU. Samtidigt som de internationella interna frågorna har krympt ihop
har hela den här utåtriktade verksamheten vunnit mer och mer tyngd och fått
större betydelse. Praktiskt taget hela fjolåret hanterade bl.a. självstyrelsepolitiska nämnden, lagutskottet med flera organ här i lagtinget frågor i förbindelse med EU. Det är en realitet. Vi står alltså på tröskeln till den fjärde självstyrelselagen. Den kan, liksom den första, mycket väl ha formen av en ramlag
eller i alla händelser måste man rensa och städa duktigt i det som nu håller på
att sjösättas.
Jag instämmer, i det som kollegan Roger Jansson sade, den enighet som vi
kan demonstrera är intressant, att det startar på basen av en hemställningsmotion är i och för sig också intressant. Så har det varit flera gånger i självstyrelsens bygge, initiativet kommer från vårt eget parlament. Det är naturligt.
När vi kommer därhän att vi närmare börjar diskutera om ramlagens innehåll
kan man egentligen särskilja tre skolor. Det har framkommit redan här i debatten. Jag ska nämna dem i korthet.
Ramlagar och ramkonventioner är frekvent återkommande fenomen inom
nationell lagstiftning och inom folkrätten. Det vimlar av ramlagar inom de
mest egenartade områden och det vimlar av ramkonventioner. Vartdera fenomenet, såväl den nationella som den internationella aspekten, har gemensamt att tekniken lämnar tolkningsmarginal, man har en ram, men där under
medges en stor frihet, för utövare av rättigheter och skyldigheter, som ramen
anger. Själva namnet anger ju detta. Jag tycker att man i folkrätten t.o.m. har
märkt en tilltagande frekvens av ramkonventioner. Man frångår en onödig
detaljstyrning som leder till en uppsjö av reservationer, deklarationer och
andra invändningar och istället anlägger man en ram med denna tolkningsmarginal. Så skulle det också bli i vårt system. Det är precis så som det ska
vara.
Det andra fenomenet, och där har vi olika skolor i Europa, är det som kallas intravires, ultravires. Intravires är den ordning som vi nu är vana vid, dvs
den kommer redan från den romerska rätten om en väldigt detaljerad i lagstiftning beskriven ordning. Intravires betyder innanför lagstiftningen. Det är
såsom vår utveckling tyvärr har gått.
Den första självstyrelselagen byggde på den motsatta skolan, ultravires, en
ordning utan nödvändigtvis så detaljerad till lagbeskrivning, utan mera hänskjutet åt den politiska verkligheten. Men vi har en annan tradition. Jag tycker man kan se den här utvecklingen på 30-talet och framförallt efter andra
världskriget när Västtyskland grundades med en synnerligen detaljerade lagstiftningsteknik som där förekom. Den spillde också över i lagstiftningstänkande i Finland. Därav den detaljrikedom som både 1951 års självstyrelselag
och tyvärr också den nuvarande innehåller. Jag tror att vi kan gå mot en utveckling som kallas ultravires, den som förekommer i kommunerna och som
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redan har förekommit i kommunerna hur länge som helst. Kommunernas
kompetens är ju ingalunda definierad i någon lag. Kommunernas kompetens
bygger på att om det är en tillräcklig gemensam aktivitet i kommunen då
ryms den innanför det som kallas ultravires d.v.s. kompetens utan lag. Här
ser vi utvecklingen.
I Danmark har man haft denna öppenhet länge, de har en annan tradition.
I Finland har man den här beskrivna lagstiftningstraditionen därav detaljrikedomen.
Det tredje, som en följd av det föregående, kallas kompetenskompetens.
Det är lagtingsdirektörens specialitet. Kompetenskompetens ska vi ha. Nu
kan man fråga sig om lagtinget har kompetenskompetens? Kan lagtinget bestämma i vilka områden man vill reglera människornas tillvaro? Svaret är ja
och nej. Ja, naturligtvis inom de områden som självstyrelselagen säger att vi
får reglera. Men nej, därför att utrymmet för innovationer i praktiken är begränsat av bl.a. ekonomiska skäl.
Kompetenskompetens är i sin ädlaste form än kompetens för ett parlament
att själva bestämma vad man vill reglera, hur man vill reglera eller om man
vill låta bli att reglera. Mer än så är det inte. Men då rör vi ju vid suveränitetens gränsmarker. Det får vi självklart göra. Vi minns alla bestämmelsen, som
vi också hörde från lagutskottets ordförande, att första självstyrelselagen avsåg att trygga en ordning för Ålands folk, som var så fri som det bara är möjligt, för ett område som inte utgör en självständig stat.
Vi går mot en större tolkningsmarginal. Vi går från en utveckling om intravires ordning till ultravires. Vi går mot, som jag ser det, ett samhällsskikt där
det åländska folkets representanter i lagtinget ska ha en utvidgad kompetenskompetens. Det är själva essensen i ramlagstänkandet.
Fru talman! Avslutningsvis, när EU fungerar som det gör, EU borde reformeras det är vi överens om tror jag, och EU enbart umgås med medlemmar
och stater så kommer det en punkt där vi i en ramlagssituation kan råka ut
för problem med EU som säger; ja, vad ni internrättsligt i Finland har gjort
med Åland och vilken kompetens Åland kan tänkas ha, det är ingenting som
EU kan befatta sig med. EU kan enbart umgås med stater. Jag menar att det
här inte är ett hinder. Det här är bara en realitet som vi kommer ihåg i den
fortsatta reformverksamheten.
Fru talman! Det här var min grupps allmänna synpunkter. Jag förmodar,
liksom tidigare talare, att detaljbehandlingen kommer att fortsätta vid ett annat tillfälle, tack.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack fru talman! För ett tag sedan sade vtm Gunnar Jansson åt mig i ett
annat sammanhang att jag är pessimist. Jag citerar; "jag är pessimist
främst av den anledningen att en pessimist är bättre informerad än en
optimist". Jag vill bara säga att jag tycker att det är ytterst glädjande att
vicetalman och gruppledaren för liberalerna, så här klart och tydligt, tar
ställning för ramlagen och ser möjligheterna i det som vi kallar för ramlagstänkandet. Jag tycker det är ytterst glädjande. Jag har tidigare under
åren kanske varit lite fundersam kring regeringskollegornas syn på
självstyrelsen. Det känns tryggt att veta att det är vtm Gunnar Jansson
som nu för liberalernas talan i den här frågan.
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Vtm Gunnar Jansson, replik

Värderade talman! Tack för de vänliga orden. Jag riktar mig till trafikministern nu den 1 mars 2010. För egen del är jag för en utvidgad kompetenskompetens. Det har jag alltid varit inom alla områden. Jag tror att
samarbetet på den här punkten ej kan annat än förkovras genom att vi
fortsätter att utveckla självstyrelsesystemet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson

Tack fru talman! Jag delar åsikten att det är en smått historisk dag, att vi nu
har kommit så långt att vi på allvar kan börja diskutera för hur morgondagens autonomi i åländsk tappning ska utformas. Jag får väl säga till ltl Roger
Jansson att det nog är det mest positiva förkastande jag han sett på länge. Jag
vill, som ledamot i lagutskottet, säga att utskottsordförandens presentation
av betänkandet och utskottets resonemang inte riktigt svarade mot den goda
stämningen som vi hade under behandlingen. Jag tror att ordförande kanske
inte har en riktigt bra dag idag. Den ambivalens och skepticism vi hörde här
för en stund sedan svarade inte emot de diskussioner vi har haft. Det kanske
var ett anförande som mera hörde hemma i ett gruppanförande än som en
presentation av ett utskottsbetänkande.
Varför är då den danska modellen en modell som centergruppen har tagit
till sitt hjärta? Det är ju inte bara en lagstiftningsmodell, även om det naturligtvis skulle reda upp en hel del av dagens oklara status för självstyrelselagen. Framförallt är detta en modell som andas flexibilitet, dynamik och en
modell som är fri från konflikter på många sätt. En modell där man försöker
lösa problemen genom dialog. Det besök som lagutskottet gjorde i Köpenhamn i maj i fjol var berikande på många sätt och framförallt för utskottsmedlemmarna genom att ta del av det fokus och den koncentration som de
danska politikerna lägger ner på sina autonomier. Det var lite imponerande.
Allt från statsministerns kansli med två medarbetare som på heltid ägnar sig
åt de här två autonomierna, autonomiernas representation bl a i utrikesrepresentationen, till folketingets system med två separata utskott för Färöarna
och Grönland som finns när det behövs för att lösa autonomifrågor. Det vi
slogs av var att det är ytterst sällan som de här utskotten behöver sammanstråla därför att statsministern, oavsett vem det är, vill att autonomifrågorna
ska löpa utan att folketinget behöver blandas in. Det låter som en drömtillvaro.
Om jag får citera mig själv, fru talman, det är inte så ofta man får göra det.
Jag skrev till centergruppen för någon månad sedan; " det är lätt att misströsta då vi ålänningar ser hur autonomier av betydligt yngre årgångar
har uppnått en dynamik i sin utveckling som är imponerande. Det gäller
dock att istället inspireras av bland annat det danska autonomiernas framgång och se till vilka delar deras modell är värd att kopieras". Det är så jag
vill se den danska processen, som en enda stor flod av inspiration.
Det finns naturligtvis allmänna behov av att justera självstyrelsesystemet.
Vi har alla, under årens lopp, kunnat ta del av hur oklar självstyrelselagens
ställning är i förhållande till Finlands grundlag. Det här är någonting som en
ramlag måste lösa en gång för alla.
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Den ministerbenämning vi har infört idag för våra ministrar är ett exempel
på detta. På lösa boliner ansåg man på högsta nivå i landet att det var omöjligt, med hänvisning till grundlagen, att på Åland stifta sådan landskapslag.
Medan den riktiga domstolsprövningen i Högsta Domstolen gav ett motsatt
svar. Det är den här typen av godtycke som vi en gång för alla måste bli av
med.
Ramlagstanken är inte en ny. Vi har hört olika berättelser om hur den har
funnits i åländsk tappning förut. Jag känner kanske inte riktigt igen mig. Det
enda jag med säkerhet vet, är att dåvarande avgående talman, Tusse Eriksson, 1971 lanserade ramlagstänkandet för Åland. Sedan har det varit på tapeten i olika sammanhang. Även nuvarande talmannen, men inte den nu sittande, den ordinarie talmannen Roger Nordlund talade också varmt för en
ramlagsmodell redan på 90-talet.
Nu vet alla att det är en lång process för att ändra självstyrelselagen. Därför är det hög tid att starta upp arbetet. Det viktiga med det kommande beslutet är att vi får den parlamentariska kommittén tillsatt och att vi gör vår hemläxa synnerligen grundligt denna gång. Det gäller att ha tydliga motiveringar.
Jag delar helt åsikt med ltl Roger Jansson att en lagtext är det bästa sättet att
visa att vi menar allvar. Det måste finnas en klar struktur från åländsk sida
vad vi vill åstadkomma.
Vad gäller de argument, som har jag räknat upp från denna talarstol, varför vi skulle få Helsingfors att lyssna på oss denna gång så tycker jag att den
lista, som Roger Jansson presenterade, påtalar behovet av att minska konfliktytor, därmed också stridigheterna och samtidigt också öka de politiska kontaktytorna.
Centergruppen har helt gått in för att vi måste få ett nytt system för den
politiska dialogen. Ett Ålandsutskott i Finlands riksdag kan ju inte vara en
sådan hemsk tanke längre. Ett sådant utskott skulle ge helt andra förutsättningar att faktiskt föra en kontinuerlig politiskt dialog och inte som nu att det
blir brandkårsuttryckningar med helt nya ansikten på andra sidan bordet.
När jag tittar tillbaka på det som har varit, när vi under fjolåret ändrade
självstyrelselagen under en något turbulent tillvaro, tror jag att lagutskottet
räknade till att vi har haft sex ändringar i den nuvarande självstyrelselagen
räknat från 1993. Efter det har vi haft detta med talerätt och subsidiaritetsprincipen. Vi kommer snart att ha gjort nio ändringar i nu gällande självstyrelselag. Det visar att vi behöver ta ett helhetsgrepp och se hur självstyrelselagen ska utformas.
Även i Ålandsbudgeten, som lagtinget enhälligt har klubbat vad gäller de
allmänna motiveringarna, anges en hel del generella behov av att se över
självstyrelselagen.
Syftet med en ramlag, förutom en dynamik som är av mycket tilltalande
demokratisk natur, är behovet av att trygga vårt svenska språk. Under utskottsordförande Erlands presentation inspirerades jag av att snabbt lista tio
områden som vi omedelbart borde få en övergångslista som egentligen inte
skulle kräva så mycket diskussioner annat än av ekonomisk art.
Vi har frågan om fastighetsbildning och registrering. Vi har frågan om måttenhet och standardiseringar. Ni kommer ihåg och att vi inte kunde införa
standardisering inom elsäkerheten i o m att det är en finsk behörighet idag.
Vi har arbetsrätten, vad gäller den privata sidan bör vi ha den beredskapen i
fall inte kollektivavtalssidan på svenska fungerar i morgondagens Finland. Vi
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har kyrkolagen, där måste vi komma ifrån fjärrstyrning av betydande åländsk
jordegendom. Vi har befolkningsskyddet som vi har diskuterat gång på gång.
Vi har behörigheten att vara verksam inom hälso- och sjukvård. Vi har gränsbevakningen, sjöbevakningen. Vi har skattebiten. Vi har televäsendet där vi
förmodligen måste bli ett eget Tv-land rätt snart för att kunna trygga tillgången på svenskspråkiga kanaler. Och så har vi den här mycket generella
passusen som alltid finns i självstyrelselagen, d.v.s. detta med övriga angelägenheter där vi måste få ett system. Om det är övrigt som dyker upp, till följd
av modernisering i o m medlemskap och så vidare, så är det en åländska behörighet och ingenting annat. Det var snabbt vad ett övertagande skulle innebära de facto.
Sedan kommer vi till kostnaderna. Här vill jag från centergruppens sida
mycket tydligt markera att vår åsikt är att Finland ska bära en suveränitetskostnad för Åland, exakt på det sätt som Danmark bär för sina autonomier.
Det skulle innebära att finska staten fortsätter att bekosta sin egen verksamhet på Åland. Sedan får man då diskutera hur finansieringsansvaret förs över
i takt med behörighetsförskjutningarna.
Det här är helt på tvärs med bl a hur Olssonkommittén resonerade i början
på 90-talet. Jag satt själv med i den kommittén som hade i uppdrag att titta
på åländsk beskattning i sin helhet. Det var lite deprimerande att redan vid
första mötet mötas av det argumentet; att okej, egen beskattning kan vi diskutera men frågan är hur stor prislappen ska bli för er ålänningar i så fall. Det
är här som vi har en hel del diskussion att föra med företrädarna för staten.
Framförallt ser jag också en ramlag som ett sätt att komma ifrån framtida
direkt inflammerade situationer i riksdagen. Jag tänker då på att risken är
stor att vi framöver får uppleva olika former av meningsutbyten om Ålands
roll och verkan inom republikens gränser. Skulle vi ha en ramlag, där det
anges mycket tydligt vem som står för vad, så tror jag och att vi skulle kunna
minska även den konfliktytan.
Herr talman! Därmed tror jag att jag har kommit till slutet på mina noteringar, tack.
Ltl Roger Jansson, replik

Tack herr talman! Tack kollegan Harry Jansson för ett, som vanligt,
mycket analytiskt inlägg. Vi är också helt överens om att Finland bör
bära kostnaderna för sin egen statsförvaltning på Åland i en framtida
utvecklad självstyrelseform.
Jag ville göra denna frågeställning till lagutskottets medlem; jag förstod att orsaken till att man valde att förkasta den här motionsklämmen
var att man skulle överlåta åt landskapsregeringen att skapa sig ett underlag för hur man skulle ställa sig till frågan och sedan utgående från
det behandla förhoppningsvis ärendet i lagtinget. Nu har ju det positiva
beskedet kommit från landskapsregeringen i samband med det här
skattemeddelandet. Det innebär att motivet till förkastande i lagutskottet rimligen borde vara avfört, eller finns det ytterligare något motiv till
detta förkastade?
Ltl Harry Jansson, replik

Tack herr talman! Om jag drar mig till minnes, inte fanns det något annat motiv annat än att vi resonerade i allmänna ordalag att vi stöder
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själva grundtanken som ltl Jansson är första undertecknare av. Men vi
bör överlåta till landskapsregeringen att avgöra när en parlamentarisk
kommitté tillsätts. Nu har ju mycket hänt sedan dess. Vi har ju de facto
klubbat en Ålandsbudget där lagtinget redan har sagt att det är den
danska modellen som ska ligga till grund. Egentligen har vi motionen
indirekt godkänd redan på förhand. Det är väl mera det att man inte kan
få allt ltl Roger Jansson. Man får nöja sig med att man får ett positivt
förkastande ibland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Folke Sjölund, replik

Herr talman! Det är klart att ltl Harry Jansson naturligtvis har rätt att
ha vilka åsikter som helst om allt möjligt. Jag tycker faktiskt att han
kunde ha avhållit sig från att kritisera utskottsordförandens presentation på det sättet som han gjorde. Det hade varit smakligare att avstå från
det. Jag fick dålig smak i munnen efter det.
Ltl Roger Jansson, replik

Tack herr talman! Jag tycker inte att vi är sådana duvungar här i denna
sal att vi tar åt oss så mycket av lite ordväxlingar och åsikter. Kanske jag
har gått i för hård skola? Som före detta chefredaktör tycker jag inte
själv att det vi säger till varandra så här rakt ut ansikte mot ansikte är så
farligt. Däremot tycker jag sämre om baktalandet som förekommer
bakom ryggar. Jag anser fortfarande att det inte var riktigt passligt att
ha den typen av ambivalens som hela presentationen andades, tyvärr.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Talman! Det här är en motion som vi från obunden samlings sida har varit
med och skrivit under. Vi är nöjda med att den har fått det mottagande i
lagutskottet som den har fått och också kontentan att man ska ha ett fortsatt
arbete. I det arbetet, en form av parlamentarisk kommitté, är vi beredda att
medverka i syfte att utöka självstyrelsen och verksamhetsmöjligheterna för
ålänningarna. Nu är det upp till landskapsregeringen att fortsätta det här arbetet och att komma med önskan om att grupperna utser ledamöter till en
parlamentarisk kommitté. Det är ingenting som är skrivet i sten att man
kommer att göra så här. Det är kanske det som man känner, som motionärerna, att vi fortfarande inte har några garantier att det här arbetet kommer
att rulla på. Men det finns också skrivet i lagtinget senaste budget. Vi hoppas
att det här arbetet här rullar vidare.
Vi vet att en självstyrelselagsrevision tar väldigt lång tid. Det har redan
nämnts här att man tog det initiativet 1971 och det blev en fullständig lag som
gick igenom 1993, 22 år senare. Tittar vi från idag och fram 22 år framför oss
så kanske det inte är så väldigt många av oss som är med. De, som då är med
och antar en sådan lag, vet kanske inte riktigt vad ambitionen och visionen
med en sådan lagändring var.
Första lagen för självstyrelsen, som egentligen är skriven 1920, kan man
väl säga att var en form av ramlag. Eftersom propositionen också säger att
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den var tänkt att ge en mycket vidsträckt självstyrelse. Man säger att självstyrelsen själva ordnade sin tillvaro så fritt det överhuvudtaget är möjligt för ett
landskap som inte utgör en egen stat. I 12 § i den lagen anger man vad som är
tänkt att ligga under självstyrelsen. Där är det väldigt, väldigt mycket mera än
vad det är idag. Varje gång man har haft en behörighetskonflikt har det tyvärr
varit till vår nackdel. Där är det juridik som istället har analyserats och domstolen har avgjort vad som är vår behörighet. Det är kanske inte alltid i den
politiska diskussionen som har gett vid handen vad vi egentligen har. Man
kan också säga att vi från åländsk sida inte har varit tillräckligt starka för att
försvara vår egen behörighet.
När jag läste betänkande första gången tyckte jag egentligen att man inte
säger någonting. Man går heller inte emot det. Det är väl det som är positiva.
Det som skulle ha viktigt för Åland framdeles är att man skulle få så stor rörelsefrihet som möjligt för att vi själva ska kunna besluta om de olika områdena som vi vill ha inflytande över.
Det här skulle också öppna upp för Åland att vi själva kan bestämma t.ex.
hurdant näringsliv vi vill ha. Ska vi ha industri? Vill vi ha en grön profil i vårt
samhälle? Vi skulle själva kunna bestämma om utbildningsfrågor som är väldigt viktiga för oss. Vi har också skattepolitiken som kommer att diskutera
nästa vecka. Där skulle man också, i den här ramlagen, kunna ange på vilket
sätt man prioriterar verksamheter och grupper som vi har. Vi har en stor del
verksamheter inom socialpolitiken som idag ligger utanför vår behörighet
som också skulle vara viktigt att vi själva skulle kunna ha behörighet i. Vi har
haft en långdragen debatt om pensioner där vi vet att det är jättesvårt att få
en förändring för de människor som har låga pensioner.
Vi har sett i media och vi har säkert också egna bekanta som kan berätta
om de erfarenheter man har när det gäller förmåner för familjer. Man kan
hanteras på ett ojämnställt sätt när det gäller samkönade äktenskap. Det har
vi också väldigt svårt att göra någonting åt från vår sida. Skulle det här ligga
under vår behörighet så tror jag att man mycket lindrigare skulle kunna göra
någonting åt detta än vad man kan göra idag.
Till de punkter som vi har sorterat upp i själva motionen, nu när jag har
läst dem ånyo, kanske jag inte var så väldigt involverade i skrivandet heller,
det är långt Roger Janssons texter, men där skulle man också kunna ha lite
mera att önska kanske. Man borde ha en ny punkt. Vi har 18 punkter idag
man kanske borde ha en 19:e punkt där man pratar om att EU-rätten inte
borde vara en utrikespolitisk fråga. Det här har varit alldeles särskilt angeläget för oss nu när vi har debatterat Lissabonfördraget och de inflytandefrågorna som vi har ansett att ha varit väldigt viktiga. Idag vet vi att det här anses vara utrikespolitik, men de facto borde det ju inte vara så eftersom det är
mycket som ändå är åländsk behörighet, åtminstone till vissa delar.
En annan fråga, som också har varit på tapeten den senaste tiden, är
språkproblematiken som idag finns i Finland. Svenskan blir allt mindre och
färre använd. Hur man ska leva upp till de krav som självstyrelsen på ett lagenligt sätt ställer gentemot Finland och finska myndigheter när man inte kan
leverera olika dokument och skrifter i svensk språkdräkt? Där kanske man
också kunde ha en alldeles särskild punkt. Dessa problemområden, där inte
Finland kan svara upp till de av självstyrelsens grundvärden t.ex. språk, så
borde man också ha en ekonomisk överföring. Det skulle vara viktigt för oss
på Åland att vi får det här t.ex. när vi pratar om vård utanför Åland. Vi vet att
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det är mycket dyrare i Sverige. Kan man inte få den vården i Finland på
svenska så kunde man tänka sig att Finland också får betala för detta, för det
går emot självstyrelsens grundvärden att inte få vård på svenska.
En annan sak som jag tycker att är värt att nämna, som också skulle göra
det lindrigare och lättare om vi hade en form av ramlag, är när behörigheterna går in i varandra. Det vi kallar för nitton treor, där rättsäkerheten blir ifrågasatt. Man kan åtminstone ifrågasätta den när man ska veta i de olika lagstiftningarna vilken del av lagstiftningen som är finsk och vilken del som är
åländsk. Vi hade alldeles nyligen ett gott exempel; barnomsorgstaxan, där vi
själva trodde att vi hade rätt och möjligheter att ha avvikande avgifter mot
Finland, vilket visade sig helt fel. Rättssäkerheten kan man verkligen ifrågasätta när de här rättsområdena sammanblandads. Det här skulle man också
komma ifrån och också stärka rättsäkerheten gentemot medborgarna.
Det har varit en vilja att man skulle hålla den här debatten samtidigt med
skattemeddelandet eftersom de här frågorna går väldigt mycket och långt in i
varandra. De är avhängda av varandra, alldeles särskilt skattepolitik i en ramlag. Dessa frågor skulle man vilja diskutera tillsammans, vilket också talmanskonferensen har diskuterat och ställer sig positiv till.
Herr talman! Jag föreslår att det här ärendet bordläggs till måndagen den
8 mars, tack.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Många har varit på gott humör här idag i lagtinget, de har varit
överens och sett framåt. Det är ju roligt. Det enda man lite kan fundera över
är vad vi är överens om och vad vi är så glada över?
Den här motionen och betänkandet är ju inte så där glasklar på den punkten. I betänkandet omfattar man motiveringarna, sedan säger man inte så
mycket mera. Medan motionen är väldigt specifik. Den talar om att vi skulle
få en självstyrelselag som skulle ges formen av en ramlag i enlighet med
danskt mönster. Med anledning av det så reste lagutskottet till Köpenhamn
för att studera vad det här danska mönstret innefattade. Som en grundläggande princip måste man ändå konstatera att Ålands självstyrelse och de
danska autonoma områdena, den politiska kontexten, för båda de här utvecklingarna är helt annorlunda.
När vi presenterar självstyrelsen så brukar vi ofta framhålla att det här är
den åländska modellen och det åländska exemplet. Det kan inte överföras direkt på någon annan plats men det finns säkert element i självstyrelsen som
är intressanta för andra autonomier eller regioner som strävar till ökat själv
bestämmande.
Färöarna och Grönland är gamla kolonier. De har styrts, som man styr kolonier från centrum, med viss hänsyn till lokala förhållanden. I allmänhet
uppfattas det av lokalbefolkningen som väldigt förtryckande strukturer.
Danskarna är ett civiliserat och gemytligt folk och vill naturligtvis att alla ska
vara på gott humör också på Färöarna och Grönland. Man har sedan länge
diskuterat och förhandlat om olika möjligheter för att stärka självbestämmanderätten på de här öarna. Men det är en helt annan politiskt tradition än
vi har. Den bygger för det första på förtroende. Lagstiftningen har oftast varit
någon slags kodifiering i efterskott. Nu har man fått lagar som ligger på en
folkrättslig grund, d.v.s. att färingar och grönländare är folk. De är folk i folkrättsligt bemärkelse. Det har sin egen historia, sin egen kultur och de har
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egna språk. Grönländare kan t o m, i stöd av konventionen om urfolk, hävda
sin folkliga status. Det är bra att de har den möjligheten. Det är egentligen av
ganska irrelevant betydelse vad som står i jämstyrelselagarna, för både danskar, färingar och grönländare. Deras politiska kultur och tradition är en förhandlings- och konsensustradition där man stegvis förändrar samhället genom diskussion.
Nå, mellan Åland och Finland är det precis tvärtom. Vår relation bygger på
misstro, de facto. Vi misstror varandra. Det är det som vi ständigt hör här i
lagtinget, speciellt från de mera nationalistiska partierna. Det är det som man
upprepar. Man litar inte på att Finland vill tillmötesgå Åland vad gäller självstyrelseutvecklingsfrågor. Det är liksom grunden.
Det andra är att ålänningarna inte är ett folk i samma bemärkelse som färingar och grönländare. Ålänningar är en språklig minoritet vars levnadsvillkor och sätt inte särskilt avviker från Roslagsbor. Vi är en skärgårdsregion
från början med ganska liknande levnadssätt och traditioner.
Ålandsfrågan är ju en territoriell konfliktlösning i första hand med beaktande av befolkningens minoritets krav. Det är en sådan irredentismisk rörelse, det liknar den ungerska minoriteten som bor utanför Ungern i många
länder där kontakten med moderslandet är viktig och det manifesteras på
olika sätt. Det där har vi med åren löst genom legalistiska modeller. Det är
långa förhandlingar och det är mycket tjänstemän. Det är nästan mera tjänstemän en politiker. Det motsatta till hur man gör i Danmark mellan Färöarna
och Grönland. Vi har jurister och tjänstemän, vtm Gunnar Jansson, riksdagsledamot Elisabeth Nauclér, det är den typen av politiker som har fört Ålands
sak. Inget illa med det. Det har ju varit framgångsrikt på sitt sätt. Och man
har i vissa situationer kunnat komma över den här misstron genom en ganska
detaljerad lagstiftningsprocedur.
Nu tror kanske någon att det ska vara möjligt att övergå till mera ramlagstiftning. Det är möjligt, jag vet inte. Det förefaller nog som att det inte är
den lättaste vägen om man vill få till stånd självstyrelseutvecklingen i den
bemärkelsen att man vill ha ökad behörighet. Dessutom tycker jag faktiskt att
det är lite överoptimistiskt att tro att Finland skulle överlämna skattebehörigheten till ålänningarna att avgöra hurdan beskattning vi vill ha när vi vill
överta den. Att Finland skulle besluta att här får ni ett instrument att skattekonkurrera mot oss med.
Om vi ska sätta oss in i motpartens situation så tror jag att det är ett
ganska bra exempel. Det kommer, mina vänner, knappast att finna gehör i riket.
Detta med ramlag, inte har jag på något emot det och inte har mitt parti
något emot detta. Nog kan vi sitta med i en kommitté som vill ta fram ett
ramlagsförslag. Men gör man det till ett villkor för att gå vidare i processen,
så gör man det nog lite svårt för sig i onödan, tror jag. Viktigt är nog att veta
vad det är man vill åstadkomma? Vad är det mest centrala? För oss är det nog
reformen av det ekonomiska systemet.
Nåväl, herr talman, besöket i Danmark tyckte jag var intressant kanske
mera på ett annat plan. Det tog ltl Harry Jansson faktiskt upp. Det är på det
administrativt juridiska planet hur Danmark umgås med sina autonomier.
Det måste i Finland vara så att det är statsministern som har ansvaret för
Ålands självstyrelse. Det är en konstitutionell fråga för att uppnå, just det
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som vtm Gunnar Jansson sade, att man ska kunna, i ett tidigt skede, trygga
landets säkerhet och enhetlighet så har man statsminister bland annat.
Man har utnämnt minister Astrid Thors till Ålandsminister, jag vill klargöra att inte har något emot minister Thors, jag känner henne personligen,
hon är en utmärkt politiker. Men det är att marginalisera de åländska frågorna effektivt. Det lär till och med vara så, rätta mig om jag har fel, att alla i
regeringen inte vet att hon är Ålandsminister. Det är det ju ganska bortkastat.
I dagens läge vi ser hur politiken är i Finland, högervindarna går framåt, samfinländarna är det parti som nu växer mest. Det är ju en rörelse som vi ser i
många länder i Europa. Det drar hela politiken i Finland högerut vad gäller
just tolerans mot andra språk och etniska grupper. Vi ser när svenskarna i
Finland nu är trängda då åker Åland med. Det är bland annat för att svenska
folkpartiet hela tiden ges något slags särskilt ansvar för Åland, det är faktiskt
farligt för Åland. Ju mer vi kopplas ihop med Svenskfinland desto svårare är
det för oss att driva vår egen självstyrelseutveckling. Jag vet att detta smärtar
många. Det skulle vara så trevligt om det skulle fungera bra i svenska folkpartiet. Vi ska komma ihåg att det idag är ett parti som har tolv mandat. Efter
besöket här, när gruppledaren sade; ”jag vill inte prata i egen sak”. Vem ska
då driva svenska språkets ställning i Finlands riksdag?
Om Åland och Finland ska kunna föra en kontinuerlig diskussion om självstyrelsen och dess utveckling så finns det en bra modell i Danmark. På statsministerns kontor fanns det två personer som hela tiden följde med den här
utvecklingen. De satt oberoende av vem som var statsminister. Det fanns
även vid utrikesministeriet i Danmark personer som kontinuerligt hade ett
ansvar för de internationella avtal som berörde de danska autonomierna. Det
tycker jag var den stora behållningen. Sedan har jag också synpunkter på hur
man borde organisera de här frågorna både i lagtinget och i landskapsregeringen, men det kanske inte hör till just den här diskussionen.
Godkännandet av motionen, så här till hälften, tycker jag i bästa fall innebär att regeringen får till stånd den parlamentariska kommittén. Där kommer
den här ramslagsdiskussionen att fortsätta. Om man gör det till ett villkor för
att utveckla självstyrelsen så kanske man binder ris för egen rygg. Det är ändå
en formsak i mycket hög grad, även om den har politiska konsekvenser som
säkert alla skulle tycka att var väldigt bra för oss. Men om motparten inte ens
vill diskutera idag så känns det ändå kanske lite väl överoptimistiskt. Det är
kanske ändå där som de allra största problemen är; hur ska vi få till stånd ett
större intresse på rikssidan för åländska frågor? Jag tror att det inte finns någon annan utväg än att det måste vara statsministern som ansvarar för självstyrelsen och dess utveckling. Tack, herr talman.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Det var kanske ett lite depressivt anförande i förhållande
till självstyrelsens utveckling. Jag tycker att ltl Sundback i många andra
sammanhang har varit väldigt klarsynt när det gäller behovet av att vi
skulle få en ökad självbestämmanderätt. Nu blev det en lista på problem
med att få Helsingfors att gå med på någonting överhuvudtaget och särskilt när det gäller ekonomin, som är ltl Sundbacks särskilda intresse, så
skulle det vara väldigt svårt. Däremot håller jag med om att statsministern borde ha ett centralt ansvar för förhållandet till självstyrelsen. Vi
har lite prövat på det under den föregående perioden. Då var det en stat-
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sekreterare hos statsministern som var tjänstemannen, visserligen politisk tjänsteman som hade det här ansvaret gentemot Åland. Jag hoppas
att vi inte någonsin ska uppleva att ha ett sådant förhållande på nytt.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag tycker inte att jag är deprimerad över det här. Med
åren måste man väl kanske ändå försöka bedöma vad som är realistiskt
och vad som inte är realistiskt.
Att ha en Ålandsminister, som dessutom är minigrationsminister, och
som hör till ett parti som är ganska marginaliserat är ju döden för de
åländska frågorna. Inte kommer det att bli någonting med det här om vi
ska gå via den nuvarande Ålandsministern. Vad jag förstår, enligt det
besök hon gjorde här senast, så fick inte regeringen löften om någonting.
Hon har ju inte det inflytande och inte den makten heller.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag kan hålla med om att det nya institutet Ålands ansvariga minister, som ju tidigare har varit justitieministrarna genom årtiondena, erfordrar att den person som får den uppgiften i landet Finland
är beredd att marknadsföra sig också som Ålandsminister. Inte smyga
med det så att inte ens de egna kollegorna i regeringen vet om att det
finns ett sådant här särskilt ansvar för den åländska självstyrelsen. Det
är klart att det måste bli en stolthet hos den som får det här uppdraget
att marknadsföra sig också som Ålandsansvarig minister. Det tycker jag
inte att är fallet idag.
Ltl Barbro Sundback, replik

I det här fallet ser jag det ganska klart att det är en statsministers uppgift att tillse att hela landat och hela konstitutionen beaktas. Som ledare
för en regering måste man se till Ålands intresse på lika villkor som övriga landet. Det finns ingen annan minister som har ett sådant ansvarsområde.
Att det inte var så bra senast, vem det nu var som det hänvisades till,
det är tydligen kanske en personfråga, men dessa tjänstemän som vi
träffade hade en lång historia bakom sig och de var inte några politiska
statssekreterare som kom och gick. De var vanliga tjänstemän som hade
mycket kunskap, ett stort kontaktnät och som kontinuerligt följde upp
de här frågorna om Färöarna och Grönland för danska regeringens räkning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Man jag brukar säga att man ska försöka undvika att
blanda medel och mål och i ingen händelse göra medlen till mål. I mitt
tänkande är inte ramlagstekniken något mål. Det är bara ett medel att
utveckla vårt samhälle och ha en ordning där människor önskar ordna
sin tillvaro enligt eget önskemål. Därför hänger jag inte särskilt upp mig
på den tekniska saken. Jag ser att det här är en del i utvecklingen, där är
jag mycket noggrann med att skilja medlen från målen. Ramlag är medel, målet är ett helt annat.
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I mitt anförande, för att komma vidare, hade jag tänkt säga det jag
tänker säga nu. Naturligtvis är det ju i nästa regering, i deras regeringsprogram i Helsingfors, som dessa saker ska tas in som bland annat ltl
Sundback här anför. Därför är vi ute i god tid. Därför tycker jag det finns
all orsak för lagtinget att samlas kring detta. Där har vi ett tydligt mål,
nästa regeringsprogram, hur vi kommer vidare.
Ltl Barbro Sundback, replik

Då bör nog den här regeringen skynda på och tillsätta den här parlamentariska kommittén. Över halva tiden har ju gått av den här mandatperioden. Ju tidigare desto bättre naturligtvis.
Om det är frågan om ett mål eller ett medel med den här ramlagen så
uppfattar jag att det finns lite olika uppfattningar här i kammaren om
den saken. Det finns de som uppfattar också det här som ett mål. Det är
ett mål i den bemärkelsen att om man skulle uppnå en ramlag så har
man fått mycket utökade maktbefogenheter. Visst kan man också se det
som ett mål. För mig är det centrala om det blir ett hinder i diskussionerna med riket, att de inte alls accepterar det, vad har man då åstadkommit? Ja, en blockering.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Roger Slotte

Herr talman! I motiveringen till Ålands första självstyrelselag framgår bland
annat; ”sålunda skulle ålänningarna tillförsäkras möjligheten att själva
ordna sin tillvaro så fritt det är överhuvudtaget det är möjligt för ett landskap som icke utgör en egen stat” Citatet finns på sidan 859 i Ålands
lagsamling.
90 år har gått sedan den första självstyrelselagen där Åland fick löfte om
maximal självstyrelse på gränsen till full suveränitet. Flera lagar har kommit
sedan dess. Vi kämpar fortfarande för att åstadkomma förbättringar. Har vi
lyckats?
Utredningar, som har gjorts de senast åren, bl.a. av Bertil Roslin 2006 för
den finska regeringen samt en doktorsavhandling av den oberoende forskaren Maria Ackrén visar att Ålands självstyrelse har hamnat på efterkälken i
jämförelse med andra autonomier.
Ålandmodellen är inte längre en föregångare. Idag kan vi se att betydligt
yngre autonomier som Färöarna och Grönland har kommit längre än oss.
Herr talman! Vi måste tro på vår egen förmåga att nå resultat. Om vi inte
själva kämpar och ställer krav för att utveckla vår självstyrelse kommer ingen
annan heller att göra arbetet åt oss. Genom självstyrelsens historia har det
fortgått en kamp. Ibland med mer framgång, ibland med minde. Det gäller att
inte ge upp.
Herr talman! En ramlag gör det möjligt för Åland att efterhand, när lagtinget så önskar, ta över rättsområden från Finlands riksdag. Ett stegvist
övertagande är bra ur åländsk synvinkel. Det ger möjlighet att ta över i
mindre portioner så att man hinner anpassa förvaltningen till de uppgifter
som nya rättsområden medför.
Danska regeringens behandling av Färöarna och Grönland borde vara en
ledstjärna när det gäller att ta beslut om den åländska ramlagen.
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Herr talman! Jag vill arbeta för att Åland får en ramlag. Det skulle vara
helt i samklang med den tillförsäkran ålänningarna fick i samband med den
första självstyrelselagen d.v.s. att ålänningarna får ordna sin tillvaro så fritt
det överhuvudtaget är möjligt utan att vara en egen stat, tack.
Ltl Olof Erland, replik

Talman! Det var intressanta synpunkter. Jag skulle vilja ställa ett par
frågor till ltl Roger Slotte. Vill ltl Slotte ta över så många områden som
möjligt när det gäller lagstiftningen? Vill ltl Slotte gå tillbaka till självstyrelselagen 1920 och de beskattningsrättigheter vi då hade? Eller vill ltl
Slotte överta hela beskattningen som sådan direkt? Det är ju det som det
handlar om när man pratar om ramlag. Hur mycket ramar ska det vara?
Är det allt som gäller? Ska vi gå tillbaka till 1920?
Ltl Roger Slotte, replik

Herr talman! För det första vill att jag att det ska tillsättas en parlamentarisk kommitté som grunnar på vad vi egentligen vill göra med ramlagen. Ramlagen kan ju ha olika innehåll. Den första självstyrelselagen, när
man läser om hur det har varit sedan dess, så vet vi att det hände mycket
som man tog tillbaka. Det var vackert tänkt och skrivet i motiveringarna
i den först självstyrelselagen men Finland kunde inte uppfylla det. Jag
tror inte heller att Åland riktigt var beredd på att, över en natt, ta över
allt på en gång. Därför blev det bekymmer. Som jag sade här i mitt anförande, om man skriver in vad man har möjlighet att göra och sedan jobbar på i olika portioner så hinner man också anpassa förvaltningen till
att klara av de nya rättsområdena.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Den första lagen var ju en ramlag så det är alltså inte ramlag som ltl Slotte avsåg. Jag ska ställa frågan så här, rakt på sak; ska vi
överta hela beskattningsbehörigheten för att ha självbestämmande? Eller ger det kanske mindre självbestämmande om vi får mindre pengar?
Ltl Roger Slotte, replik

Herr talman! Beskattningen i sig ökar ju självbestämmande. Men det är
ingalunda det enda som vi behöver bestämma själv över. Vi har idag en
massa saker som vi har genom blankettlagar. Vi vet inte vad som gäller
här, som med barnomsorgsavgiften när vi inte hade reda på vad som var
fakta. Det betyder att det är viktigt att vi har klara regler vad vi har behörighet på och vad vi inte har behörighet på. Den danska modellen visar väl hur man möjligen kunde ha det. Jag tycker ändå att vi måste
kunna gå vidare och diskutera innehållet i en ramlag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! Jag ber att få understöda vtm Lindholms förslag om bordläggning och bordläggningstid.
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Talmannen
Begäres ordet? Under diskussionen har vtm Gun-Mari Lindholm föreslagit att ärendet
ska bordläggas till måndagen den 8 mars. Förslaget har även understötts av ltl Roger
Jansson. Kan vi enhälligt omfatta att ärendet bordläggs till måndagen den 8 mars?
Ärendet är bordlagt till inkommande måndag den 8 mars 2010. Vi diskuterade i talmanskonferensen att sammanföra ärendet om ramlagen med diskussion kring skattemeddelandet, så att vi får en helhetsdebatt kring de två ärendena.
För kännedom
6

Ny barnomsorgslagstiftning
Landskapsregeringens framställning (FR 12/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen
den 10 mars 2010.

7

Skattesatsen för samfund
Landskapsregeringens framställning (FR 13/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen
den 3 mars 2010.

8

Ny foderlagstiftning
Landskapsregeringens framställning (FR 14/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen
den 3 mars 2010.

9

Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2010 och verksamhet år 2009
Landskapsregeringens meddelande (M 1/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen
den 3 mars 2010.

10

Skattemeddelande
Landskapsregeringens meddelande (M 2/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen
den 8 mars 2010.

11

Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2009
Finansutskottets redogörelse (FUR 1/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen
den 10 mars 2010.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls onsdagen 3 mars 2010 klockan 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum
avslutades kl. 15.24).
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lagtingsledamoten Raija-Liisa Eklöw för deltagande på uppdrag av Nordiska rådet i en
Helcomkonferens samt lagtingsledamoten Ulla-Britt Dahl p.g.a. av sjukdom. Beviljas.
Meddelande
Meddelas att det idag hålls två plenum för behandling av talmanskonferensens framställningar om befrielse från utskottsuppdrag.
Föredras
1

Fyllnadsval av en medlem i lagtingets kulturutskott (V 10/2009-2010)
Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Listan upptar som ordinarie medlem i kulturutskottet lagtingsledamoten 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 ingen särskild valförrättning. Lagtingsledamoten Fredrik Karlström förklaras därför vald
till ordinarie medlem i kulturutskottet för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.

Föredras
2

Fyllnadsval av en justeringsman (V 11/2009-2010)
Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Listan upptar som justeringsman lagtingsledamoten Danne Sundman.
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 ingen särskild valförrättning. Lagtingsledamoten Danne Sundman förklaras därför vald till
justeringsman för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.

Remiss
3

Skattesatsen för samfund
Landskapsregeringens framställning (FR 13/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Minister Mats Perämaa

Herr talman! Förändringen i skattesatsen för samfund beror på att man på
rikshåll har genomfört en reform av universitetslagstiftningen. Universiteten,
som tidigare har varit en del av staten, blir nu självständiga. De kommer att
verka som offentligrättsliga inrättningar eller privaträttsliga stiftelser. Det
här betyder att en del av verksamheten blir skattepliktig. Framförallt det som
sker i Helsingfors gällande Helsingfors universitets apoteksverksamhet. Eftersom intäkterna där blir skattepliktiga förs det därigenom in skattemedel
till staten och kommunerna enligt den fördelning man har av samfundsskatter. För att finansiera detta, som förändrar statens fördelning, får kommunerna lite mindre eftersom det skulle ha ökat genom att det blir nya skatter,
och staten tar över en lite större del som sedan via budget förs tillbaks till
universitetet. För universitetets del torde det vara ett nollsummespel.
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Eftersom vi här på Åland har en del av behörigheten gällande som samfundsbeskattningen och vi har fast procentsats i vår lagstiftning så betyder
det att det som förs till staten plus vår fasta procentsats för med sig att samfundsbeskattningen för våra samfund skulle blev något högre. Marginellt kan
man säga något högre, lite över 26 procent.
Landskapsregeringen anser inte detta vara motiverat. Dels medför detta en
byråkrati för våra företag, om man har avvikande skattesats för den verksamhet man har här på Åland mot den verksamheten som man har på finska sidan. Och dels, framförallt, vill vi inte ge signalen att vi vill ha en högre skattesats för våra samfund.
Kommunförbundet har fått ta del av det här förslaget. Det här förslaget innebär att kommunerna får något mindre skatteintäkter. Det torde vara frågan
om under 10 000 euro. Kommunförbundet har i sitt svar tillstyrkt det här
förslaget, utan dess mera kommentarer, vad jag känner till.
Förslaget är att vi ändrar i skattelagstiftningen, för vår del, till gällande vår
behörighet så att skattesatsen bibehålls.
Ltl Mika Nordberg

Talman! Vi hade upp samfundsskatten till behandling för inte så många månader sedan. I näringsutskottet behandlade vi då den framställningen. Under
den behandlingen framkom det olika saker som gjorde att vi valde att inte
göra någon ändring, utan ändra det så att det skulle bli samma som i riket.
Personligen och från obundnas sida som föreslogs en sänkning av den totala skattesatsen med en procent så att vi skulle ha hamnat totalt på 25 procent. Orsakerna, som då tog fram som argument varför vi inte skulle kunna
göra det, var att det skulle ha blivit en negativ effekt för kommunerna, de
skulle få en mindre skatteintäkt. Kanske den mest betydande orsaken var att
skattemyndigheterna skulle få merarbete, samt att datasystemet inte idag kan
behandla en på Åland differentierad skattesats jämfört med riket.
Jag kan säga att det handlar om en sådan liten justering den här gången
som 0,01 procent. I och med att initiativet inte kommer från lagtingets sida
när det gäller att ändra den här gången, utan det kommer de facto från
Helsingfors sida, så tycker jag för min del att vi inte skulle ändra. Vi skulle ta
tillfället i akt och ha en differentierad skatteprocent som är 0,01 procent, vilket skulle innebära att kostnaderna, för att upprätthålla ett datasystem som
skulle kunna hantera differentiering, inte skulle belasta Åland.
Med tanke på detta så föreslår jag att vi ska behålla den här skillnaden på
0,01 procentenheter för att få ett fungerande skattesystem som möjliggör en
skillnad i procentenheter.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Tack, herr talman! Det här är ett typiskt ärende som blir knöligt och där
vi inte kan bedriva självstyrelsepolitik eftersom vi har delad behörigheten och även att vi inte har till fullo, eller väldigt liten, skattebehörighet.
Vi har satt företagen i förgrunden den här gången. Är det så att vi inte
skulle göra den här förändringen så är det våra företag, som har verksamhet både på Åland och i Finland, som blir lidande. Vi har velat motverka detta med den här framställningen.
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I övrigt ser jag att om vi tillsammans arbetar för ett skatteövertagande
och mindre delad behörighet så slipper vi den här problematiken i framtiden.
Ltl Mika Nordberg, replik

Det är klart att det innebär ett merarbete. Under behandlingens gång
framkom det att det inte är så komplicerat för företagen att ha en redovisning i och med att man redan idag redovisar separat. Hindren, som
framkom, var ifrån myndighetens sida. Myndigheterna hade inte möjlighet att separera det här. Om vi skulle ha velat det från Ålands sida så
skulle vi ha fått betala det. Det skulle ha blivit väldigt dyrt. I det här fallet anser jag att det inte är vi som har begärt det. Vi står fast vid den
skattesats som vi har ikraft just nu.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Tack, herr talman! Jag kan inte gå i polemik eftersom jag inte har kunskap nog att avgöra hur mycket arbete det i praktiken föranleder för ett
företag som har verksamhet både på Åland och i Finland. Det som vi har
fått information om, vilket jag också tycker att vi måste förlita oss på, är
att det i alla fall komplicerar för de företagen. Det vill landskapsregeringen ogärna göra. Trots att man kan tycka att det här är små justeringar och petitesser så har vi valt att inte komplicera för de företag som
har verksamheten på båda sidor.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! När samfundsskatten diskuterades senast framförde landskapsregeringen och jag synpunkter på att ifall man ska ändra i samfundsskatten ska det lämpligen ske på ett initiativ från landskapsregeringen och lagting, där man då har bedömt konsekvenserna och analyserat effekterna av det. Jag är inte främmande för en sådan process. Det
ingår i hela den här skattediskussionen som vi kommer att föra mera ingående på måndag. Något förvånande är det nu här idag ändå, det är intressant med tanke på den debatten att obundna här kan acceptera, med
sin kamp i det här ärendet, att vi har en högre samfundsskatt här på
Åland än i Finland.
Ltl Mika Nordberg, replik

I det här fallet handlar det alltså 0,01 procentenheter vilket för hela
Åland skulle betyda under 10 000 euro, som kom fram här tidigare. Det
är främst av teknisk karaktär jag ser den här situationen. Det blir för mig
lite konstigt när man anser sig ha möjlighet ändå, som finansminister
Perämaa sade, att vi från lagtingets sida skulle begära att ha en avvikande procentenhet. Då kommer vi fram till det, som jag var inne på i
mitt anförande, att då är det vi som får betala hela den apparat som
skattemyndigheterna står för när det gäller uträkningen, vilket i sin tur
skulle bli betydande kostnader. Man måste då väga in att dessa kostnader har vi inte någon möjlighet att konkurrensutsätta. Vi har ingen möjlighet att prissätta de kostnaderna. Vill vi göra den här förändringen då
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kostar det oss så här mycket. Det kommer att väga in i beslutet om vi är
beredda att göra det.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Man kan alltid diskutera vem som skulle få betala slutnotan av en mera avancerad byråkrati med avvikelser av skattesatsen. Det
blir i så fall föremål för diskussion.
Oberoende av vem som betalar det leder det till en större offentlig byråkrati, mera resurser för att hantera skattefrågor, även om det är osäkert vem som betalar det. Med andra ord, en större offentlig sektor.
Obundna brukar prata mycket om symboler och vilka signaler det för
med sig. Det att också att obundna accepterar en högre skatt, för samfund här på Åland, är en tydlig signal.
Ltl Mika Nordberg, replik

Obundna har alltid jobbat för att få ett mindre skattetryck. Det tycker
jag att kom fram senast när samfundsskatten var upp. Då sade obundna
att vi vill sänka samfundsskatten med en procentenhet och ha en total
skatteprocent på 25. Då fick vi mothugg från liberalerna. Liberalerna
sade att det som vi kan göra, när det gäller skatter, är att vi kan höja
dem men vi kan inte sänka dem. I det här fallet vill jag återgå till att det
är en symbolisk handling, 0,01 procent, men desto mindre viktig är den
inte, om man inte har ett system som kan behandla olika skattesatser. Vi
kan inte ens diskutera att införa olika skattesatser om det kommer till
kritan och man säger att det inte finns några sådana tekniska möjligheter att ha differentierade skattesatser. Därför tycker jag att av principskäl
är detta väldigt intressant att kunna behålla det här och få en möjlighet
till differentierad skattesats.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Det här är en i raden av de skatteframställningar som vi själva
inte har varit upphov till. Det gäller att försöka göra minsta möjliga skada för
de åländska företagen. Tittar man på det här förslaget så står det rubriken
övervägande av förslaget, precis som finansminister sade; det är universitetslagstiftningen i riket som ändras. Det är någonting som överhuvudtaget inte
berör Åland.
Motivet är egentligen att skattesatsen i landskapet inte ska skilja sig från
den i riket. Det komplicerar redovisningen för företagen. Man må tycka vad
man tycka till om det, men det är ju verkligheten.
Jag kan inledningsvis säga att jag inte tycker att man ska gå någon annan
väg här för 0,104 procent, det skapar bara problem. Man måste välja vilka
slag man ska utkämpa. De komplikationer som byråkratin medför är så pass
mycket större än nyttan så jag är inte direkt tilltalad av ltl Norbergs förslag i
det här skedet. Jag förstår ursprungstankarna.
Vi hade ett ganska likartat ärende den 2 september i fjol. Det gällde då en
höjning av samfundsskatten med 2,6 procent, alltså en höjning av skattesatsen för de åländska företagen. Nu noterade jag att finansminister Perämaa
sade att det är ett motiv att man inte vill ha högre skattesatsen än i riket. Men
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då fanns faktiskt möjligheten att man skulle ha en betydligt lägre skattesats
än det som man hade i riket så den motiveringen höll inte riktigt fullt ut den
här gången.
Förra gången handlade det om att man gjorde en fördelning mellan statskassan och de finländska kommunerna. I ett väldigt, väldigt sent skede fick
finansavdelningen reda på att det överhuvudtaget var någonting på gång. Sedan blev det en brandkårsutryckning för att försöka göra det bästa möjliga av
det. Då tyckte finansministern att det här var en brist. Man skulle se till att
man får en dialog med finansministeriet så att man i god tid skulle veta vad
som är på gång. Har den dialogen börjat fungera? Eller blev det igen en
brandkårsutryckning, att man inte visste vad som var på gång?
Herr talman! Avslutningsvis, när det gäller det här ärendet, är det ytterligare ett typexempel på varför vi måste få till stånd en egen beskattning. Men
vi ska inte föregripa den stora debatten som blir på måndag. Gång på gång får
vi göra ändringar i den åländska kommunalskattelagstiftningen p.g.a. åtgärder som vi själva överhuvudtaget inte har haft någonting att göra med, inte
har haft några åsikter om och i vissa fall inte ens vetat om att det har varit på
gång. Det här är ett gott motiv till debatten på måndag.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Jag hoppas och utgår från att situation nu idag är något
bättre vad gäller kommunikationen mellan finansministeriet och landskapsregeringen och finansavdelningen. Vi har ett system och vi möts en
gång i kvartalet för att diskutera just den här typen av åtgärder. Men den
här åtgärden härrör sig ifrån tiden då vi diskuterade det förra ärendet.
Jag tror till och med att det var på det sättet att samma dag, som lagtinget klubbade det föra ärendet i andra behandlingen, fick vi kunskapen om att det här ärendet var aktuellt.
På det viset är det här ärendet en del av den bristfälliga situation vi
hade då. Ingen kan garantera att allt är löst men vi har i varje fall satt
igång ett arbete som förhoppningsvis leder till någonting bättre.
Ltl Anders Eriksson, replik

Kommunikationen är en sak. Det är klart att det blir lättare för landskapsregeringen om man vet vad som är på gång. Själva situationen i sig
är fullständigt oacceptabel. Att man på rikssidan gång, på gång gör förändringar i, i det här fallet, universitetslagstiftningen. Vi har inte ens ett
universitet här i landskapet. Det är någonting som överhuvudtaget inte
berör oss, men ändå måste vi gång, på gång se till att vi anpassar vår
kommunalskattelagstiftning där vi de facto har fullständig behörighet,
enligt mitt förmenande. Jag vet att det finns olika åsikter om det. Men
enligt mitt förmenande tycker jag att vi har fullständig behörighet.
Jag hoppas att finansministern med kraft, när han presenterar
skattemeddelandet på måndag, pekar på den här problematiken. Och att
han också pekar på en lösning hur vi ska komma ifrån det.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Det är säkert också med tanke på att den här situationen
som lagtinget för intensiva diskussioner om skatter. Det har gjorts under
decennier. Det kulminerar kanske, på sitt sätt, inkommande måndag.
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Det verkar finnas en någorlunda stor enighet i varje fall om processen
osv. Säkert finns det detaljavvikelser där också.
Ni får väl höra mitt anförande på måndag. Det är väl inte skäl att diskutera det kommande anförande nu redan idag.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Jag tänkte försöka hjälpa till lite och ge lite goda motiv till
finansministerns anförande. Det var bara välvilja som låg bakom.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland

Talman! I förhållande till det meddelande som landskapsregeringen har lagt
fram, och som behandlas på måndag, är det här är ett penningmässigt litet
ärende men ändå principiellt viktigt på många olika sätt.
Jag ska bara kort ta upp några punkter när det gäller liberalernas skattepolitik i nuvarande läge. Vi har ju en pragmatisk hållning, kanske mindre symbolisk än andra. Det betyder att det läge vi har idag, den kommunalstruktur
vi har och den beskattningsstruktur vi har så finns det kanske inte så många
andra alternativ att göra i det här läget. Jag håller naturligtvis med minister
Perämaa och också med ltl Anders Eriksson. I den här situationen ska man
inte höja samfundsskatten för företagen.
Sedan var det en annan diskussion, som vi förde i höstas, om möjligheterna att sänka kommunalskatten. Där är det ett osäkert läge, som man med reformer i skattebehörigheten för Åland, kanske kan klara ut så småningom.
Det är nämligen inte så enkelt att man i medlemsstaten Finland, inom EU,
kan ha lägre skattesatser för företagen utan att det betraktas som otillåtet
statsstöd. Det är i alla fall en diskussion som inte är given på något sätt, åtminstone inte inom den ramen som vi har diskuterat de här frågorna.
När det gäller den här skatten så finns det några saker som man borde
lägga in i den kommande debatten, som kanske kommer från det här meddelandet på måndag, när det gäller att leda till praktiska åtgärder för att
ändra vårt skattesystem.
Det är för det första att den kommunala indelningen på Åland måste ses
över, också när det gäller beskattningen. Som det framgår av det här betänkandet så är det en ganska komplicerad situation skattemässigt med skattelagar, inkomstskattelagen, blankettlag och kommunalskatt osv. Det är mycket
möjligt att man skulle kunna tänka sig en gemensam förvärvsbeskattningsregim för kommuner och landskap. Det är i alla fall någonting som man ska ha
med i reformarbetet, tycker jag.
Det andra är att när det gäller skattepolitiken, oberoende av behörighetsförändringarna som kan komma, så behöver vi ett större utrymme för skattepolitik. Vi har ett utrymme idag genom avdragssystemet i kommunalbeskattningen. Vi införde t.ex. det här med kompensation för kapitalinkomstskatten.
Det är en sak som har fungerat i många år utan knorr. Däremot kan man
konstatera att det är många som inte vet om att vi har det, men det är väl
mera än en informationsfråga. När det gäller skattepolitiken, styrning med
skatter och finansiering med skatter så finns det också i det här sammanhanget anledning av gå vidare.

37

En tredje punkt som är intressant; på rikssidan gör man universiteten, en
skola på högre nivå, till en autonom skatteenhet. Det är intressant när vi diskuterar vår gymnasiereform, när vi diskuterar vår högskola och särskilt när vi
diskuterar högskolans sjöfartsområde och säkerhetscentrum. Där har vi
också anledning att se på möjligheten att utnyttja t.ex. mervärdesskatten och
avdragsmöjligheterna.
Det finns en hel del i det här lilla ärendet som pekar på framtida diskussioner om skattesystemet och behörigheten naturligtvis.
När det gäller det som ltl Mika Nordberg tog upp, att vi det här fallet skulle
utnyttja läget för att få ett skattesystem som kan hantera avvikande skattesatser. Nu hoppas jag att finansutskottet kan göra en liten utvikning när det gäller de här, den är nog ganska liten.
Vi har ett avtal med skattestyrelsen när det gäller beskattningshanteringen
med kommunalskatterna. Det avtalet bygger på att vi köper tjänster och betalar för det som de utför. Jag har faktiskt varit med om att fråga skattestyrelsen hur mycket de skulle ta betalt för att göra ändringar i det åländska avdragssystemet när det gäller stöd till dem som lever under fattigdomsgränsen
t.ex. Då räknar man ut och ger en offert och säger hur mycket det skulle
kosta. Jag tror inte att det är, som ltl Nordberg säger, att man med nuvarande
system gör en annan beräkning. Det innebär att vi måste betala för de merkostnaderna. Jag tror att finansutskottet kunde bita lite i det här och se på
det av den anledning att vi behöver veta för framtida bruk vad förvaltningen
av skattesystemen kostar, om det nu är så att lagtinget väljer att gå in för behörighetsöverföringar i större eller mindre grad.
Herr talman! Den här framställningen är klockren. Den behandlar bakgrunden när det gäller lagstiftningen, den behandlar ärendet som sådant och
den handlar konsekvenserna. Som jag ser det, har lagtinget kanske inte så
mycket annat att göra än att göra att samfundsskatten för företag på Åland
och i riket lika. Penningmässigt betyder det mindre. Om man tar en procentandel av samfundsskatten kan det betyda en väsentlig summa på vinsten. Antag att ett företags omsättning är 100, vinsten är 10 och samfundsskatten är
26 procent av dessa 10. Då har vi den här lilla procenten på marginalen som
inte är obetydlig. Den ska sättas i vågskålen mot merarbetet för företagen och
merarbetet i skattesystemet.
Avslutningsvis ser jag saken som tämligen klar.
Talmannen
Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till näringsutskottet.
Remiss
4

Ny foderlagstiftning
Landskapsregeringens framställning (FR 14/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till näringsutskottet.
Diskussion.
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Minister Jan-Erik Mattsson

Herr talman! Vi har en ny foderlagstiftning på vårt bord. Det är en omfattande promemoria med många sidor men med ett fåtal paragrafer. Man kan
konstatera att värderingen av att vi ska ha ett högklassigt foder för primärproduktion av livsmedel har fått en hög prioritet inom EU. Det är inte mindre
än 20 olika direktiv, beslut och förordningar som ska implementeras i vår lag.
Detta med en blankettlag som är likartad den finska lagen.
Det är ett resultat av en vitbok från år 2000 av fodersäkerhet. Den har
framtagits bl.a. med anledning av den s.k. galna kosjukan och risken för att
foder med dålig kvalitet ska förorsaka skador på människan.
Avsikten med förslaget är att främja användningen av på foder av god kvalitet samt att motverka ekonomiska förluster orsakade av foder av låg standard. Därigenom blir animalieproduktionen och i förlängningen de animaliska livsmedlen säkrare. Lagen gäller för distribution, tillverkning, försäljning och in- och utförsel av foderfabrikat.
I morse fick vi höra att det förekommer GMO substanser som säljs och används inom Sverige. Så kan det också vara här. Men den lagframställningen
säkerställer att GMO ska vara spårbart i alla foder till delar eller ingredienser.
Det här ska säkerställa en sådan spårbarhet så att man vet när ett foder innehåller GMO och så har inte varit fallet.
Ekonomiskt är det neutralt i det läge vi nu befinner oss. Däremot kommer
det att innebära nya avgifter för nya foderföretag. För den administration
som behövs för den nya foderlagen sker ingen förändring utan administrationen sker och kan bibehållas inom befintlig administration. Tack, herr talman.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Det här är ju en blankettlag, som har rikslagen som
bilaga. Man kan ju ändå läsa på vad hela förslaget går ut på. Paragraf 11 i
bilagan som heter genetiskt modifierade foder lyder så här, första momentet; ”bestämmelser om utsläppande på marknaden av foder som
omfattas av tillämningsområde för förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder och GMO spårbarhet ingår i förordningen
genetiskt modifierade livsmedel och foder och GMO spårbarhetsförordningen”. Vad betyder det?
Minister Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Eftersom jag ännu inte har läst den här finska paragrafen
kan jag inte exakt säga vad det är. Vi har ännu inte tagit fram någon förordning till den åländska lagen. Det som jag sade inledningsvis här i
mitt anförande är att om ett foder framställts för införsel, försäljning eller på annat sätt släpps ut på marknaden så ska i innehållet i en GMO
produkt i fodret klart framgång av innehållsförteckningen. Detta övervakas av den myndighet i riket som har det här till sin uppgift.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det var ju upplysande att höra att ministern inte har läst den här lagen. Den blir i och med det här förslaget också en åländsk lag. Jag tycker
inte vi fick någon förklaring. Det var mera än förhoppning om hur det
ska fungera.
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Sedan hänvisade ministern till att det ska komma en åländsk förordning. Det är nog bäst att då också läsa andra momentet; ”närmare bestämmelser om de nationella kontaktmyndigheter, säkerhetsbedömning av genetiskt modifierad foder och utformning av den nationella
ståndpunkten i frågan om godkännande av genetiskt modifierade foder som förordningen genom genetiskt modifierade livsmedel och foder förutsätter utfärdas genom förordning av statsrådet.”
Är det alltså så att det ska utfärdas en åländsk förordning eller är det
statsrådet som gäller?
Minister Jan-Erik Mattsson, replik

Övervakningen av genmodifierade produkter i Finland sköts av den
nämnd som nämns här, en genövervakningsnämnd som utses i riket.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! Den här framställningen föreslogs av talmanskonferensen att
ska behandlas av näringsutskottet. Men jag skulle hellre ha sett att social- och
miljöutskottet skulle ha fått behandla det här ärendet. Ett alternativ skulle
kunna vara att näringsutskottet begär social- och miljöutskottets utlåtande
beträffande de hälso- och miljömässiga frågeställningarna som faktiskt finns i
den här lagstiftningen.
Denna foderlag syftar till att höja livsmedelsäkerheten och i denna lagstiftning regleras bland annat importen av olika djurfoder. Det är naturligtvis viktigt att vi konsumenter kan lita på att de djur och det kött som så småningom
hamnar på våra tallrikar ska vara av god kvalitet. Det borde vara en självklarhet att maten som både vi och våra djur ska äta är bra. Men tyvärr är så inte
fallet alla gånger. Med tanke på hur prisutvecklingen har sett ut på bland annat svinkött, under de senaste 30-40 åren, där svinkött kostar lika mycket per
kilo idag som på 1970-talet, så förstår man att någonting har hänt med uppfödningen av grisar. Kunderna jagar billigare priser men framför allt är det
livsmedelsindustrin och partihandlarna som pressar inköpspriserna och mer
eller mindre tvingar djuruppfödarna att använda billigare foder och även rationalisera hanteringen av grisarna och andra djur till icke-etisk djurhållning.
När vi upprörs och äcklas över filmerna på hur djur vansköts både i Sverige
och Finland så bör vi också ta ett eget ansvar och välja bort sådant kött där vi
inte vet hur djuren har haft det och vad djuren har ätit under sin livstid. Tänk
om alla på Åland skulle gå över till att handla lokalt kött från gårdar vi kan
åka och besöka. Jag tror vi måste tänka om, och vara beredda på att betala
mer för att djuren ska ha haft ett bra liv. Och hellre äta kött mer sällan och
ställa krav på livsmedelsaffärerna att se till att de säljer lokalt kött året om.
Till att börja med så vill jag ta upp en paragraf i bilagan som jag inte heller
riktigt kan tolka och som inte minister Mattsson förstod. Det är just den paragraf som ltl Barbro Sundback § 11, genetiskt modifierade foder. Vad innebär detta för Åland, som denna regering, och i synnerhet minister Janke
Mattsson, har utlovat, att ska bli en GMO-fri zon.
Jag tänker inte läsa upp paragrafen för det gjorde min kollega precis nyss.
Innebär detta nu att vi ska ge en fullmakt till den finska regeringen att vi
låter de reglera huruvida djurfoder som importeras till Åland kan tillåtas in40

nehålla genmodifierade organismer. Jag skulle gärna se att minister Mattsson
förklarar hur regeringen har tänkt sig i den här frågan? Och att kunna utskottet fördjupar sig i den här frågeställningen ordentligt. För om Åland ska bli
ett GMO-odlingsfritt område, det är ju målsättning, då kan vi inte tillåta att
GMO importeras till landskapet.
Vanligast är att man använder GMO-foder i svin och fjäderfäproduktion
men det ges även som kraftfoder till nöt. I Finland har åtminstone VALIO
sagt nej till att använda mjölk från kor som har ätit GMO-foder. Här bör
också utskottet höra ÅCA och absolut de ekologiska odlarna.
Vad innebär denna paragraf för möjligheterna att Åland skall bli GMOfritt? Vi veta åtminstone 10 procent av Ålands befolkning stöder ett GMOfritt Åland och troligen samtliga partier här i lagtinget stöder det också. Ingen
har i alla fall upp talat sig är att vi ska tillåta GMO.
Finns det då någon risk att vi kan få import av foder som innehåller GMO?
Minister Mattssonsvarade på den här frågan att det finns redan i Sverige och
Finland. Svaret är alltså ja. Det finns fyra stora GMO-produkter i världen;
bomull, raps, majs och soja.
Efter galna ko-sjukan på 90-talet som orsakades av att man maldes de delar av ben och kött som inte gick att använda till livsmedel samt döda djur till
köttmjöl. Köttmjölet var ett allmänt djurfoder som var rikt på energi och protein och det var lättsmält för kossor.
Köttmjölet fick ett snabbt slut i och med galna kosjukan. För att ersätta
detta köttmjöl ger man nu djuren foder baserat på importerad soja. Sojabönor är en billig proteinkälla som får djuren att växa bra. Den stora efterfrågan
på soja, från främst Europa, innebär att behovet av fler sojaodlingar i Sydamerika ökar. Det i sin tur har lett till att ursprungsfolk och småbönder drivs
från sina marker och att hälso- och miljöfarliga bekämpningsmedel som behövs i sojaodlingarna förstör vattendrag och ökar fallen av cancer och förgiftning hos plantagearbetarna.
I framställningen sägs att man lagen inte medför några skadeverkningar på
miljön. Vilken miljö talar man om då? Vems miljö?
Så här skrev den brasilianska ursprungsfolksrörelsen CIMI förra året;
”Den oreglerade utbredningen av sojaplantager och boskapsfarmer tar
plats från familjer, ursprungsfolk och småbrukare. Den lämnar tusentals
jordlösa lantarbetare och personer från ursprungsfolk i desperation, utan
några möjligheter att skapa sig ett värdigt liv, odla för sin överlevnad och
säkra framtiden för kommande generationer."
Som en liten representant för ålänningar i norden så tycker jag att vi kan
solidarisera oss med ursprungsfolk och småbrukare i en annan del av världen.
Brasilianska forskare rapporterar att cancerfallen ökat. Många medel som
är förbjudna i Europa används, och är helt tillåtet i Sydamerika, som
paraquat. Man rapporterade i nyheterna häromdagen att det varit förbjudet i
30 år i Sverige eftersom man inte ville utsätta svenska bönder och lantarbetare för det här farliga ämnet. Det orsakar nervskador, Parkinson, cancer man
sätter hela ekosystem i obalans. Det medlet tillverkas av företaget i Schweiz.
År 2003 godkändes paraquat efter intensiv lobbyverksamhet för försäljning
inom EU.
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Efter detta har Sverige, LRF och kemikalieinspektionen jobbats stenhårt
inom EU att få bort paraquat från Europa. Å 2007 fick de rätt. EG-domstolen
i Luxemburg slog fast att man inte får använda paraquat i Europa. Den nya
förordningen började gälla i januari i år.
Jag menar att man inte kan skriva att framställningen inte medför några
skadeverkningar på miljön, för om vi tillåter import av t.ex. GMO-foder och
sydamerikansk soja så bidrar den till kraftiga skador på både människor och
miljö.
Jag yrkar på att näringsutskottet ger landskapsregeringen i uppdrag att utreda möjligheterna att endast tillåta certifierad soja på Åland. Den certifierade sojan är förstås dyrare än den som har odlats med bekämpningsmedel
och det blir dyrare att ersätta soja med protein från till exempel lokalt odlad
raps. Men målet måste ju vara att vi ska tillverka och producera livsmedel av
högsta kvalitet med så liten miljöpåverkan som bara är möjligt. Vi kan bara
konkurrera med kvalitet på Åland, inte kvantitet.
Det är mycket positivt att den svenska LRF-ordföranden som representerar Sveriges bönder, kräver att man framöver bara ska köpa in certifierad soja
och att inte bara bönderna utan att även handeln, mejerierna och kött- och
charkföretagen ska vara med att betala för eventuella merkostnader.
Jag undrar vad minister Mattsson och de åländska böndernas talesman,
näringsutskottets ordförande Anders Englund har åsikt i den här frågan?
Vi har ju egen lagstiftningsbehörighet bl.a. annat i fråga om kvalitetskrav
på foder som importeras eller införs till landskapet, och om vi vill höja kvaliteten och endast godkänna certifierade foder så är det ju möjligt om man vill.
Tack herr talman.
Minister Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Det var många påståenden och frågor som ltl Carina Aaltonen hade. Av de produkter som hon räknade upp, som är godkända
inom EU, så kan jag meddela att vi i morse fick höra att man redan har
godkänt potatis för stärkelseframställning, vilket vi har varit oroliga för
här.
En förordning vid behov det står i vår lagframställning att vi ska ta
fram när det här uppstår. Sedan gäller det GMO-odlingen på Åland som
inte berörs av det här i sig men vi är tvungna att ta fram en samexistenslag. Det är på väg. Däremot frivilliga åtagande, det som ltl Aaltonen läser upp som Sveriges FO:s ordförande efterlyser, det är frivilligt.
De direktiv eller förordningar som EU lägger fram bindande.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Vi har väntat ganska länge nu på den här är GMO förordningen. Vi längtar efter att få se något resultat på hur Åland skulle
kunna bli GMO-fritt och GMO-odlingsfritt.
Sedan fick jag inte riktigt klart för mig var vi kan lägga nivån? Det är
klart att vi borde kunna ha en mycket strängare nivå på införsel eller
import av foder om vi vill höja kvaliteten. Det säger man ju också här i
lagförslaget att det är möjligt. Om vi vill höja kvaliteten och endast godkänna certifierade foder så det möjligt.
Jag tror att vi är tvungen att bordlägga den här framställningen så att
minister Mattsson får tid att sätta sig in ordentligt i det här ämnet.

42

Minister Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Om ltl Aaltonen vill att jag ska sätta mig in i det så tror jag
att det är flera som behöver göra det, om vad detta innebär och vad alla
de EU-direktiv innebär. Det finns faktiskt 20 olika direktiv och förordningar som vi måste tillämpa. Det har bedömts att möjligheterna att avvika ifrån dem är så pass små, det är därför vi har en blankettlag.
När det gäller den här GMO-frihetslagen så skulle jag vilja fråga ltl
Aaltonen. Varför har ltl Aaltonen som brått? Vilken gröda är hon rädd
för att vi ska börja odla på Åland som ska vara GMO-modifierad?
Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Jag tycker att det minsta man kan begära är att minister
Mattsson åtminstone läser bilagan till en lagframställning som han lägger fram.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Jag föreslår att ärendet bordläggs till onsdagen den 13 mars, så
att vi då får svar på de frågor som här har ställts.
Talmannen
Begäres ytterligare ordet? Förslag om bordläggningen har väckts. Ärendet kommer att
bordläggas. Jag ber följande talare uttala sig om bordläggningen och bordläggningstiden.
Ltl Carina Aaltonen

Jag vill understöda ltl Sundbacks förslag om bordläggning. Bordläggningstiden borde bli till den 10 mars.
Talmannen
Vinner bordläggningstiden understöd? Det här ärendet bordläggs till lagtingets plenum
på måndagen den 10 mars 2010.
Remiss
5

Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2010 och verksamhet år 2009
Landskapsregeringens meddelande (M 1/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet ska remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden. Godkänns? Godkänt.
Diskussion.
Minister Roger Eriksson

Herr talman! Vi har nu landskapsregeringens meddelande angående Europeiska Unionen och Åland och prioriteringar år 2010 och verksamhet år 2009
på vårt bord. Idag är lantrådet i frånvarande på grund av sjukdom.
Allmänt, herr talman, inledningsvis kan man berätta att Åland i det här
sammanhanget är en mycket liten organisation. Vi har en liten förvaltning
med begränsade resurser. Vårt arbete får inte gå ut på att bara genomföra
EU:s regelverk. Den här landskapsregeringen strävar också till att påverka de
regler som EU avser att genomföra d.v.s. inte bara försvara oss utan även offensiv politik.
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Sedan måste jag göra en rättelse på sidan 3, nu glömde jag tyvärr mitt exemplar. Där står att den nya kommissionen inte är godkänd och tillträdd,
men det stämmer inte. Det har faktiskt tillträtt. Det finns en ny kommission.
Det speciella är att den nya kommissionen ännu inte har presenterat sitt lagstiftnings- och arbetsprogram. Det är ju nytt så här har vi egentligen tittat
tillbaka på vad vi har fått reda på. Det finns en viss reservation att det kan
komma någonting som vi avser att vi måste driva den politiken.
Här talman! Landskapsregeringen har kunskap om vissa ärenden som är
under beredning i kommissionen, tidigare ärende som inte har beretts slutgiltigt på EU-nivån och har vi också beaktat EU-programmet 2008- 2011.
Med detta bakgrunds fakta har vi plockat fram ärenden som vi, på basen av
information i dagsläget, anser viktiga för landskapet Åland.
Kapitel två är kanske politiskt sätt det mest intressanta, det är landskapets
ställning och inflytande i EU-ärenden.
Om vi börjar med Europaparlamentsplatsen så är landskapsregeringens
åsikt bekant för alla här i salen och jag vågar också påstå bekant för alla ålänningar. Man kan konstatera att statsrådets säger i sitt principbeslut att det
finns särskilt ett behov av att kompensera landskapet för behörighetsöverföringen. Grundlagsutskottet har haft liknande tankar. Man säger att initiativet
är begripligt med tanke på Ålands särställning. Man har också från rikets sida
försökt, på en internationell nivå, tillgodose våra rättmätiga krav. Med det
har i alla fall inte lyckats i detta läge. Politiken är att Ålands ståndpunkt är
klar. Om man inte klarar av det här på internationell nivå så ska det lösas på
nationell nivå. Här är en tankegång att man kan dela in landet i valkretsar
t.ex. som man gjorde tidigare vid riksdagsvalet 1948. Före det tillhörde Åland
Åbo- och Björneborgs län och så delade man upp det i olika distrikt. Det här
är vår landskapsregerings fasta ståndpunkt att så här måste man göra. Det
här grundar sig mycket på den politiska diskussion som vi har haft tillsammans med lagtinget, självstyrelsepolitiska nämnden och även lagutskottet har
framfört de här åsikterna. Här gäller det bara att följa upp med vad som sker
speciellt på rikssidan.
Sedan har vi diskussionen om fördragsbrott. Här avser man att förbättra
rutinerna för att garantera att talerätten ska respekteras. Det kanske närmaste är hur det ska gå till på tjänstemannanivå. Politiken är kristallklar från
vår sida. Här är det viktigt att man måste jämka ett eventuellt bötesbelopp
och det ska i detalj framgå hur det här ska se ut. Även här har lagutskottet
skrivningar om det. Landskapsregeringen omfattade det här helt och hållet.
De här punkterna, som ni känner till, har varit en lång och intressant politisk
diskussion där vi då från åländsk sida tycks stå eniga.
Sedan har vi instruktionerna om deltagande i möten, den nya 59a § i självstyrelselagen, att landskapsregeringen ska delta med en representant i ministerrådsmötena. Där ställer vi krav på statsrådet rutiner och framförallt på
språket. Och, herr talman, om det här inte visar sig lyckosamt måste vi arbeta
för att få en ändring i självstyrelselagen till stånd för att kunna garantera det
här.
Herr talman! Sedan kan jag nämna extraordinärt samarbete med Europaparlamentariker, det nya är att vi har medarbetare där. Det finns ett formaliserat förfarande som har föregåtts av politiska diskussioner. Det här har i alla
fall gett ett delresultat i hållandet till en egen parlamentsplats.
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Herr talman! Jag kan nämna domstolsförfarande, det nya och det ganska
viktiga är att kommissionen inte behöver gå två gånger till domstolen för att
det ska dömas ut böter. Det innebär att vi måste skärpa oss i implementeringen. Det här är också en stor sak som var mycket uppmärksammad.
Subsidaritetskontrollen innebär, i stort sett, att alla beslut ska tas på så låg
nivå som möjligt. Regeringens åsikt är att lagtingets status måste komma
ihåg och respekteras. Makten är inte delegerad från riksdagen utan vi har
makten själva. I ett statsrättsligt perspektiv är vi lika som riksdagen. Man kan
också beakta att lagtinget har gett sitt bifall till Lissabonfördraget. Det innebär också att vi är en suverän komponent i det nationella parlamentariska systemet i Finland. Här bereds också för tillfället en proposition som ska garantera att lagtingets ståndpunkter kan framföras.
Herr talman! Enskilda prioriteringar finns också listat här. Dessa är mera
på avdelningsnivå. Här finns det säkert sådan kunskap som jag inte har, men
mina kollegor bistår gärna om ni har funderingar omkring det här. Jag kan
bara konstatera, som jag sade inledningsvis, att våra resurser är begränsade.
Vi måste välja vad vi ska koncentrera oss på. Man ska också hålla i minne att
arbets- och lagstiftningsprogrammet ännu inte har kommit. Det finns sedan
tidigare sälprodukter, tullkodex och lagstiftning om timmer, handel med trävaror m.m. Jag går inte in desto mera på detaljer. Det här är vad vi har i dagsläget.
Jag måste i alla fall nämna svaveldirektivet. Det har ni hoppeligen alla förstått att är en stor sak. I princip har landskapsregeringen ingenting emot åtgärder som förbättrar miljön och vattenkvaliteten i Östersjön. Utgångspunkten är att alla åtgärder måste vara konkurrensneutrala. Det kan innebära att
det motsätter sig själv, d.v.s. de länder som inte är bundna av de strängare
regler kör fritt här i Östersjön medan vi andra har en klar konkurrensnackdel
i och att med att det blir mycket dyrare att bedriva fartygstrafik i Östersjön.
Herr talman! Avslutningsvis kan jag nämna några saker till. Det här meddelandet innehåller sedan tidigare fakta och statistik om EU-ärenden och deras handläggning. Jag går inte in på detaljer. Jag kan nämna att det kom 778
initiativ från kommissionen. En tredjedel bedömdes vara ointressant för
Åland. Vi har haft 20 stycken promemorior, 5 samråd och 5 informationsärenden. Angående överträdelseförfarandet, som jag nyss nämnde, så är det
nya att kommissionen inte behöver gå två gånger till domstol för att böter kan
dömas ut. Det här är en kraftig skärpning.
Sedan, herr talman, kan man här också påminna lyssnarna om fallet Gibraltar, bolagsskattereform som handlar om autonomiers sätt att bedriva en
egen skattepolitik. Vi från regeringen hade begärt att Finland skulle intervenera i den här frågan. Så skedde inte, men vi fick i alla fall skickat ett yttrande
till kommissionen. Det här skulle vara en intressant grej att få Finland med
på det här tåget. Vi försökte, men det lyckades inte riktigt.
Herr talman! Det här var nu i korthet som jag kan tänkte berätta om det
här EU-meddelandet.
Vtm Gunnar Jansson

Tack, för det värderade talman! Man säger ibland att EU går från kris till kris.
Ett annat sätt att uttrycka fenomenet är att granska det egenartade sätt varpå
unionen och dess organ fungerar. Nu är Lissabonfördraget avsett att, åtminstone delvis, täppa till de här krisartade fenomenen. Det vi kallar kris här
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i Norden behöver inte nödvändigtvis, i alla politiska kulturer i unionen, uppfattas som sådana. Det här ska vi inte ta särskilt allvarligt på.
Såsom det anges i meddelandet, den nuvarande trojkan, d.v.s. Spanien,
Belgien och Ungern, deras mål är att få till stånd en helt integrerad inre
marknad. Efter utvidgningen av unionen år 2004 är detta inget litet företag.
Aci kommunitär regelverket ska beredas, genomföras och kontrolleras på ett
sådant sätt att den inre marknaden fungerar på lika villkor överallt i hela unionen, i alla rättsliga system, i alla kulturella likheter och olikheter och geografiskt från Ivalo, Kiruna till Sofia och från Bukarest till Dublin.
Utsikterna att lyckats med denna Lissabonstrategi är begränsade, åtminstone på kort sikt som jag ser det. Därför att globalt lider världsekonomin
fortfarande av sviterna efter den giriga spekulationsekonomins kollaps. Vi ser
t.ex. att samarbetet, ett av de viktigare inslagen i den gemensamma inre
marknaden, eurosamarbetet, vacklar och har akuta svårigheter i medlemslandet Grekland. Flera andra länder lider av samma sak. Man räknar med att
denna oro kommer att sprida sig västerut och landa någonstans ute i Atlanten
varav samarbetet sätts på väldigt stort prov. Om euron undergår den här typen av attacker och svårigheter så kommer definitivt samarbetet på den inre
marknaden att påverkas och i huvudsak lida.
Det framgår också indirekt av meddelandet att 2009 var ett mellanår vilket
mest ägnades åt den inre organisationen med val till Europaparlamentet och
med konstituerande ingrepp av stora mått. Naturligtvis mycket till en följd av
det regimskiftet som Lissabonfördragets ikraftträdande i slutet på 2009 innebar men också det förhållandet att mandatperioden för kommissionen gick
ut, programmen avslutades och reformerna fick vänta på det sätt som anförs.
Vi får bara konstatera att så är det i unionen. Därför är prioriteringarna för år
2010 desto mera intressanta. På det övergripande planet anger i Stockholmsprogrammet inriktningen d.v.s. åtgärder för frihet, säkerhet och rättvisa som
att säkerställa respekten för de grundläggande rättigheterna och privatlivet
och som samtidigt tryggar högsta möjliga nivå på kollektivt skydd och säkerhet på vår kontinent. Det är det individuella kollektiva skyddet i arbetslivet
och privatlivet men också i den yttre miljön. Det är ambitiösa målsättningar
det skriver den liberala lagtingsgruppen under på.
För landskapets del redogörs, på klassiskt vis som vi hörde i presentationen, för prioriteringarna i del 2 av meddelandet. Prioriteringarna följer den logik att man måste ha inflytande för att kunna påverka, både på beredningen
och på genomförandet av det gemensamma regelverket och av den gemensamma politiken.
Eftersom lagtinget och lagtingets olika organ använde mycket tid av fjolåret 2009 att fördjupa sig i Lissabonföredraget är det naturligt att landskapsregeringen ingående redogör för hur den avser att begagna sig av dessa inflytandeinstrument.
Liberala lagtingsgruppen har här ingenting att invända utan omfattar prioriteringarna och stöder strategierna för hur inflytandestrategierna skall användas, förbättras och förkovra sig. Arbetet går vidare och i de flesta fall i
samverkan med lagtinget.
Lagtingets undergår också de interna procedurreglerna och översyn. EUärendenas handläggning och EU miljön som sådan kommer säkert att sätta
sina spår i den reformen.
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Sedan vad gäller de enskilda prioriteringarna återkommer många, av naturliga skäl, från tidigare år. Det är ju ett rullande system i EU och så här ska
det vara. Den avgående kommissionen var klok nog att inte sjösätta alltför
omfattande förslag under sitt sista år i ämbetet. De enskilda prioriteringarna
har i flera fall t o m beröring med landskapet, som vi hörde, sådana är sjöfarten, primärproduktionen i vid bemärkelse, skogshushållningen och dess villkor, jaktfrågor m.m. EU strategin för Östersjöområdet är en fråga som mera
är än andra berör Åland på så många olika plan och också på så många olika
sätt, att den kommer med all säkerhet att specialstuderas under lagtingsbehandlingen. Den omständigheten att strategin fått nummer 2218 i meddelandet ska inte förstås som att dess placering utgör ett ställningstagande av nivån för prioriteringen, eller enklare uttryckt; den omständigheten att Östersjöstrategin är sist ska inte betyda att den är minst viktig. Den är mest viktig.
Så till några enskildheter som jag och gruppen har lagt märke till, nämligen att bakom rubriken EU:s temaår 2010 döljer sig nya grepp och intressanta sådana. Bekämpning av fattigdom och social utslagning är temat för innevarande år 2010. Frivilligt arbete är tema för 2011. Behovet av att reformera sammanhållningspolitiken är uppenbart, inte minst i ljuset av det som
jag nyss nämnde. Det framgår också i meddelandet att det projektet är igång,
men det kan inte vara tillräckligt att reformera sammanhållningspolitiken.
Om man tittar in i dessa teman vänder sig nu EU direkt till medborgarna, till
folket, med hopp om att folket ska bidra till att avhjälpa fattigdom och förhindra eller åtminstone lindra följderna av utslagning.
Jag konstaterar att EU inte har någon kompetens inom socialpolitikens
område. Det kan vara så att temaåren 2010-2011 är början till att ändra på
det förhållandet. En utveckling som vi i Norden, med vår nordiska välfärdsmodell, med gemensam finansiering och solidaritet ska hålla ett mycket
vaksamt öga på. Nu behöver det inte förhålla sig på det här sättet. Men jag
kan inte utesluta den möjligheten att bakom detta, i och för sig finurliga sätt
att komma in i socialpolitiska vardagliga frågor genom temaår, kan eventuellt
ligga en idé om socialpolitisk kompetens för unionen. Det ska vi vara medvetna om att kan vara i görningen. Vi ska också vara medvetna om och slå
vakt om de värden som vi tillsammans har byggt upp i Norden. Jag säger delvis detta för att det här var en mycket framträdande fråga redan för tio år sedan när stadgarna om de grundläggande rättigheterna skrevs i EU, där jag
kunde medverka lite smått. Där var frågan redan då ställd på sin spets. Hur
får man in EU-kompetens i socialpolitiken? Den variant som då mest diskuterades var att göra sociala rättigheter till individuella genomförbara rättigheter. Men det projektet föll huvudsakligen på den grunden att man nog fortfarande, på tillräckligt många håll, ville hålla socialpolitiken inom området
för den nationella behörigheten. Därför tror jag nog att den här dimensionen,
under lagtingsbehandlingen ska göras till föremål för granskning. Jag kan
därför föreställa mig att självstyrelsepolitiska nämnden blir handläggande utskott av detta meddelande och hör andra inom respektive fackområde, såsom
man har gjort tidigare med gott resultat.
Herr talman, sammanfattningsvis, Lissabonfördraget är gällande rätt även
hos oss här på Åland. Liberalernas lagtingsgrupp stöder landskapsregeringens prioriteringar och ser fram emot en fortsatt dialog i lagtinget både vad
gäller prioriterade inflytandefrågor och de för Åland, i många fall t o m mycket viktiga, enskilda prioriteringarna, tack.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag tycker att det var mycket intressant och värdefullt att
vtm Gunnar Janssons tog upp EU:s temaår om fattigdom. Jag det är
också glad över att han försvarar den nordiska välfärdsmodellen, som är
skattefinansierad och är i grunden frågan om generella rättigheter. Däremot har vi socialdemokrater lite svårt att se den här regeringens socialpolitiska värderingar, mål och medel. Men kanske Vtm Gunnar Jansson
kan beskriva vad som är centralt för den grupp som han representerar
när det gäller den nordiska socialpolitiska modellen?
Vtm Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Det är ju inte är någon liten begäran, men den är viktig
och angelägen. Den har varit föremål för debatt många gånger tidigare i
många olika forum. För Liberalerna representerar den nordiska välfärdsmodellen just det som jag nämnde och som replikanten nämnde.
En gemensam uppbyggnad, generell rätt för alla, en skattefinansierad
bas, en skattefinansiering av det hela och i grunden en regim som bygger
på solidaritet mellan alla människor.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det är väldigt bra att få höra det här. Att det är en generell modell
och att det handlar om generella rättigheter. Jag tycker nämligen att jag
ser en utveckling där den här regeringen allt mera betonar behovsprövade sociala rättigheter. Det är en modell som man har speciellt i vissa
delar av Europa, det sociala arbetet kompletteras genom frivilliga åtgärder. Det är kanske den modellens grund som man för in frågan nu också
i EU:s arbetsplan för 2010. Det är viktigt att vtm Gunnar Jansson redovisar för liberalerna linje här.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Jag utgår ifrån att arbetsprogrammet i EU gäller hela unionen och att vi nu diskuterar de åländska prioriteringarna. Skrivningarna om temaårens inriktning kommer från miljöer som kollegan Barbro Sundback nämnde. I många länder har man en helt annan riktning
på socialpolitiken och på den gemensamma finansieringen kontra försäkringssystemen. Det är mycket svårt i unionen, med alla dess medlemmar, att komma till mera gemensamma åtaganden än ungefär den
här typen. Men det oaktat är det skäl att vi i Norden slår vakt om våra
värderingar och använder vår modell.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Det är inte lätt när 28 000 människor ska försöka följa med och
påverka vad 500 miljoner människor gör. Det är det som är förhållandet mellan Åland och det totala EU. Om EU skulle ha Ålands befolkningsmängd så
skulle det finnas en enda ålänning inte två, 1,7 ungefär. Vi är en väldigt liten
del av en väldigt stor enhet. Det är ett ”schå” att bara följa med vad som händer. Ännu svårare är det att försöka prioritera och hinna med och konkret påverka det som är viktigt för oss. Men det gäller att hålla modet, hålla god min
och göra om vad som står i vår makt. Därav detta meddelande som man
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måste säga att verkligen börjar finna sin form utgående från de förutsättningar vi har. Förhållandet mellan Åland och EU är inte som David och Goliat
utan det är som myran som gick förbi när David och Goliat slogs.
Hur står det då till med unionen? Presidenten i USA brukar ha ett sådant
tal. Det kan man, lite inspirerad av Ålandstidningens chefredaktör, också ha
ett tal om här i lagtingets talarstol. Tillståndet i unionen är nog lite lätt kaotisk efter att Lissabonfördraget trätt ikraft och Europa befinner sig i ekonomisk kris där den ena krisen är värre än den andra. Vi kanske hör till dem
som har det allra bäst, åtminstone på den bättre delen på listan av länders
ekonomiska situation.
Projektet som startade för bra länge sedan med en europeisk superstat
kom lite lätt på skam. Det blev ganska haltande och skadskjutet av alla demokrati- och subsidaritetsförespråkare som fick grundlagen på fall. I stället kom
Lissabonfördraget med lite nya klistermärken, lite tippex och några tillägg för
att blidka de sista skeptikerna. Tillägg som t.o.m. kanske inte kan infrias till
alla delar. Det är ett lappverk som blev ett ännu värre lappverk fast det var
tänkt att det skulle bli enhetligt. Tyvärr, får man vill säga, för Europas del
som skulle vara förtjänt av ett bättre resultat. Man skulle få reda och enkelhet
i beslutsfattandet, nåja, till viss del kanske man får det till slut. Men nog är
det ett lite lustigt att se när EU:s företrädare står uppradade. Nu är det ju fyra
stycken, Pateras, Barroso, Erston och Rompoj. Man tänker direkt på Henry
Kissinger när han på 70-talet sade; jag skulle ringa till Europa men de har
inget telefonnummer. Ja, de har nog fyra stycken telefonnummer. Inte blev
det riktigt bra. Vilken titel dessa personer har vet vi inte, bara namnet. Titeln
fick inte vara president och utrikesminister. Det sade man nej till i Holland
och Frankrike. Det är problemen med Lissabonfördraget. Det är ett måste att
man har en strategi för att försöka få det att fungera.
Man ska inte vara skadeglad, för Europa har en sådan historia och sådana
utmaningar och utvecklingen måste gå vidare och börjar fungera. Det tar tid
innan detta finner sina former.
Om man ser på Åland är det är tyvärr så att det är etter värre. Det var dåligt före med vårt inflytande och vår möjlighet att påverka. Nu blev det absolut sämre. Det beror ju på, tack och lov att jag fick bara pappaledig när ni tog
det beslutet, att ni godkände Lissabonfördraget. Jag säger ni, då är de exkluderade som röstade emot centerns Anders Englund, obunden samling och
Ålands framtid. Ni som godkände Lissabonfördraget utan att ha inflytandefrågorna lösta. Det var ett katastrofalt beslut. Det gläder mig att jag slapp
vara med. Det är ingen tvekan om i vilken fålla min röst skulle ha fallit, nämligen nej. Det var inte tillfredsställande att godkänna Lissabonfördraget med
de lösningar på inflytandefrågorna som fanns. Varför blir det då sämre? Ja,
därför att EU ändrar ju. Beslutsgången inom EU ändras så att parlamentets
roll ökar. Vi har ingen parlamentsplats, vår situation bli ännu sämre. Förutom de problemen, som vi redan har, får vi nya problem. Jag återkommer
också till det här vidare i meddelandet.
Om man bläddrar lite i detta meddelande så fastnade jag på sidan 3 redan,
det står så här; ”den nya kommissionen ej ännu har blivit godkänd eller tillträtt”. Det måste vara en felaktighet eftersom det här är skrivet den 25 februari och kommissionen tillträdde den 9 i februari, åtminstone i mina nyhetskanaler. Men det kan hända att det var ett utkast som inte kunde ändras. Den
nya kommissionen har tillträtt den 9 februari, passligt nog på min bröllops49

dag, var nu det kan betyda? Det är väl ett bröllop i sig när man tillsätter
kommissionen.
Herr talman! Om man sedan går vidare i meddelandet, det är intressant att
läsa om den s.k. trojkan med Spanien i ledningen som nu har ordförandeskapet. Särskilt den fjärde av Spaniens huvudsakligen fyra prioriteringar
tycker jag är intressant. Det står så här; ”att sätta Europas medborgare i
centrum för EU:s politik, detta med initiativ för att utveckla deras rättigheter och friheter”. Fantastiskt, tänker en ålänning som inte får snusa, inte får
fiska snart, inte får jaga säl och sjöfågel och inte får göra någonting. Men vi
vet redan på förhand att det här bara är tomma skrivelser. Inte hjälper det oss
fast det här är ett prioriterat område. Det hjälper inte ens mot de möjligheter
som vi låter bli att utnyttja. ÅSUB rapporten, som kom här nyligen, visar att
Åland efter EU-inträdet inte har utnyttjat nya möjligheter, för handeln och
välfärden har inte ökat i någon större utsträckning. Den rapporten är för övrigt ganska intressant läsning. Jag tycker att självstyrelsepolitiska nämnden
ska granska den rapporten och se om det förändrar prioriteringarna. Om man
borde prioritera på ett annat sätt för att utnyttja de möjligheter som EU ger.
Generellt när det gäller prioriteringar står man i försvarsställning och slåss
mot vad som redan finns. Man hittar inte på nya saker som man själv kommer med, även om det finns. Det handlar hela tiden om att försvara sig, aldrig
vara på den andras planhalva och försöka göra mål.
När man kommer till prioriteringarna så har jag antecknat några djupa
suckar i marginalen, när man ungefär som en hankatt som går till byss och
får stryk och går hem igen och går till byss igen och får stryk. Så har vi hållit
på med den här parlamentsplatsen år efter år. Nu har majoriteten just genomfört en ganska motbjudande läggmatch när ni godkände Lissabonfördraget. Och så står det här igen att man ska ställa krav på parlamentsplatsen. Vi
hade ju chansen är att ställa ett ultimatum, men nej man gjorde inte det. Varför ska man då gå till byss igen och få stryk? För det här blir ingenting heller.
Parlamentsplats, glöm det! Ni har röstat för Lissabonfördraget, det var den
sista reella chansen vi hade att få en parlamentsplats.
När det gäller landskapets ställning i ärenden som gäller fördragsbrott så
har man också stora planer. Återigen, en djup suck i marginalen. Där godkände man också en självstyrelselagsändring som inte Åland egen talerätt. Vi
får vara där och prata och ha peruken på oss. Men det är vad Finland tycker
som gäller. Tycker vi annorlunda så det Finlands åsikt som gäller. Det hjälper
inte att skriva nu skriva att man ska försöka förbättra det.
Sedan när det gäller en viktig sak, landskapets deltagande i EUinstitutionernas möten, så är det stora problem med språket. Landskapsregeringen säger att om inte detta går att ordna så då ska minsann självstyrelselagen förstärkas ytterligare genom en ändring så att rätten till inflytande blir
bättre. Det här är också att slå huvudet i väggen gång på gång. Det enda som
hjälper är att vi försöker få samarbete med Sverige så att vi får dokumenten
på svenska. Det kanske till och med krävs en överenskommelse mellan Finland och Sverige att Sverige får sköta vissa saker åt Åland. Språksituationen
blev bara värre och värre, om vi ska ha vår förvaltning att fungera på svenska,
vilket vi ju alla förhoppningsvis är överens om.
Sedan när man kommer till den europeiska unionens domstol, som det heter nu, EG-domstolen förut, så är det ett organ som nu får en ny behörighet.
Vi har tidigare varit föremål för det organets behandling. Det speciella med
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europeiska unionens domstol är att den har mycket lagstiftningsmakt eftersom den tolkar de luddiga kompromisserna som EU:s organ, i den här
snårskogen fortfarande av beslutsmodeller, har utformat. Man vet inte egentligen vad det står i lagen. Sedan när det kommer till domstolen då vet man.
Har man fel då är det inte så roligt, då går det inte att få rätt. De har ju rätt
även när de har fel. De är högsta rättsinstans. Jag är nog bekymrad över våra
möjligheter, särskilt en liten aktör som Åland som överhuvudtaget inte ens
får säga vad vi tycker utan måste ha Finlands godkännande. När man hamnar
i domstolen är det nog en svår process att klara sig undan. Det är svårt att på
förhand tolka lagar och regelverk som gäller. Det är ju vi vana med, vi har en
sådan lagstiftningskultur att det i lagen står vad som gäller. Det krävs rättsfall
och praxis också, men EU:s lagstiftning är extrem när det gäller luddiga
kompromisser.
Vad är då lösningen? Ja, det är att lyda, står det här. Det är bara at implementera alla direktiv till punkt och pricka, helst ännu lite värre. Då slipper
man EU-domstolen. Det tycker jag är lite fel strategi. Jag tycker att man
borde försöka ta det här sydeuropeiska sättet att tänka och inte lyda mer än
nödvändigt. Det är ett stort problem med den yttersta rättsäkerheten.
Till sist, det blev heller ingenting av subsidaritetskontrollen, det som vi enhälligt här i lagtinget tyckte från början. Det är samma sak där, om brevet har
fel innehåll så fastnar det i postlådan i Helsingfors, det går inte vidare. Då ska
man försöka skicka det ändå, fast inte Finland tycker så här, men Åland tycker så här. Subsidaritetskontrollen kommer troligtvis inte att få någon större
betydelse för Åland. Däremot om vi skulle ha haft en av dessa röster, en direkt kanal, då skulle det ha varit ett intressant alternativ för oss att driva politik.
Herr talman! Konkreta sakområden har vi redan i ett tidigare ärende här
diskuterat, diskussionen om GMO. Vi hörde på nyheterna att man nu får man
sälja majs som är genmodifierad inom EU. Man får odla potatis. Det här är
heller ingenting som vi kan stoppa härifrån Åland eller någon annanstans.
Man har satt in alla lobbyistresurser och övertygat EU om att så här ska det
vara. Vi får alla vara glada, men vi ska ju försöka påverka, det understöder jag
nog. Inte har vi någon möjlighet att stoppa den utvecklingen, tyvärr.
Det finns en rad andra sakområden som vtm Lindholm kommer att återkomma till. Jag bläddrar förbi dem och konstaterar att historia inte är så
mycket man kan göra något åt. Det är ett slags bokslut samtidigt som det här
meddelandet är en budget. Mina åsikter berörde främst budgeten, vad som
komma skall, tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Skulle man ha anlag för depression så skulle man nog
vara djupt deprimerad efter det här anförandet. Det var ett av det mest
nedslående anförandet jag har hört på länge. Man hade hoppats att ltl
Sundman hade piggnat i efter ledigheten. I den här frågan tycks det inte
ens bita på honom att vara ledig. Nåja, var och en har rätt till sin åsikt.
Men det ska nog bygga på något slags fakta. När ltl Sundman säger att
EU är ett superstatsprojekt då är det direkt att vilseleda. Det har aldrig
varit tal om det. Det är en union bestående av medlemsländer och de är
nationalstater. Projektet har inte varit meningen att bli någon slags förenta stater, åtminstone inte ännu. Projektets huvudsakliga uppgift har
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varit att skapa fred i Europa. I det avseendet har det varit fantastiskt
framgångsrikt.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Till att börja med vill jag säga att jag inte har varit ledig.
Jag har varit hemma med mina barn. Det är inte att vara ledig, men det
kanske ltl Sundback tycker.
Visst är det som Sundback säger med EU:s resultat när det gäller fred
i Europa men i övrigt är ju utvecklingen nedslående. När det gäller
Ålands del av det här projektet så är det väldigt nedslående. Hur positiv
man än är så kan man inte se positivt på detta. Det finns t.o.m. i ÅSUB:s
rapport att det inte är något vidare.
När det gäller frågan om att EU var tänkt att bli en superstat så visst
var det så i EU:s grundfördrag. Det var det som Europas folk sade nej
till. Det var en klar inriktning mot att bli en superstat och inte en mellanstatlig union. Den överstatliga delen var väldigt tydlig. Den är fortfarande tydlig också i Lissabonfördraget, där är många överstatliga inslag.
Om man går runt och frågar Europas folk så har den här konstruktionen
av EU idag väldigt lite understöd bland befolkningen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Enligt den lagstiftning, som ltl Sundman lutar sig mot när han har varit
borta från lagtinget, föräldraledighet, betyder alltså att han har varit ledig från det här uppdraget. Något annat har jag inte tagit ställning till.
Detta med unionen som en superstat, om det inte finns förankring
vare sig bland statsledarna eller bland folket så förstår jag inte varför ltl
Danne Sundman för fram det som en målmedveten strategi? Det är att
vilseleda väljarna. Det tycker jag inte att man ska göra i en sådan här
viktig fråga, speciellt när man inte har något som helst alternativ.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det är alltså fel att tala om saker som de är och nämna saker vid dess rätta namn? Man ska, likt publiken vid kejsarens nya kläder, stå upp för något som inte finns? Det gör inte obunden samling.
Obunden samling tar fram de problem som Ålands självstyrelse har. Sedan är det kanske helt andra saker som är problem för europeiska unionen i stort, vilket jag försökte belysa i mitt anförande. Fast man är
klart bekymrad över Ålands förhållande till EU så behöver man inte vara
EU- motståndare. EU-projektet är ju fantastiskt, sett ur sådana aspekter
som Sundback nämnde, fredsbyggande i Europa osv. Det ska vi fortsätta
med. Enligt lagtingsordningen § 1 representerar vi Ålands befolkning i
första hand. Det är det som vi måste prata om här. Meddelandet rör våra
prioriteringar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Roger Eriksson, replik

Tack, herr talman! Stora delar av Sundmans anförande påminde om den
debatt vi hade före Lissabonfördragets omröstning. Jag tänker inte
kommentera det.
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Angående felet på sidan 3, att kommissionen ännu inte har blivit godkänd. Det är riktigt. Jag nämnde det nog i mitt anförande och korrigerade detta fel.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Jag tycker att meddelandet är väldigt välformulerat och välskrivet. Jag får gratulera regeringen till meddelandet i det avseendet. Jag tycker
att det är väldigt väl hållet. Man har också förmått, inom rimliga gränser och
med en ganska kort promemoria, beskriva dels den utveckling som har varit
och vad som nu händer för Ålands del i.o.m Lissabonavtalets godkännande.
Det är ju inte lite som vi har att göra nu när avtalet är i hamn. Man tar också
upp de politikområden som är väsentliga ur ett åländskt perspektiv och som
man tänker arbeta med.
En sak, herr talman, som lagtinget själv måste tänka över är behandlingsordningen. Om jag inte riktigt är ute och cyklar så godkände vi fjolårets meddelande i november 2009. Det skulle då gälla för 2009. Det har hela tiden varit problem med behandlingsordningen. Den har dragit ut för långt på tiden.
Det gör att behandlingen i lagtinget blir ganska onödig och meningslös om
regeringen ska handla enligt det här under årets gång. Egentligen borde ju
det komma senast i januari och behandlas under januari månad för att ha relevans med tanke på det parlamentariska systemet. Nu har vi fått det i början
på mars. Det måste skötas under den här perioden, före första maj, om det
ska vara någon mening med att skicka det till utskottet. I annat fall ska vi
lämna det vid detta och konstatera att det här är landskapsregeringens prioriteringar. Majoriteten avgör om det ska till utskottet. Jag avråder från utskottsbehandling om det inte kan åstadkommas inom den här perioden.
Lite om själva innehållet. Jag är ändå lite intresserad av hur färskt det här
dokumentet är. Har det faktiskt tillkommit nu i februari eller har man skrivit
på detta under en längre period? På något sätt känns det ändå som att vissa
delar här i början är ganska gamla redan. Här nämndes om kommissionen.
Det senaste är också att Island har medgivits rätt till förhandlingar. Det finns
en del andra saker. Jag tror inte heller att utrikesministern nämns. Det känns
som om den delen är redan lite gammal. Det är nog i för sig småsaker. Men
när det kommer så här pass sent borde det vara pinfärskt.
Det som vi har att göra efter Lissabonavtalets godkännande, jag tycker inte
riktigt att jag känner igen detta med de ekonomiska konsekvenserna av ett
fördragsbrott. Lagtinget har tagit ställning till att det där ska ses över. Inte
bara att jämkningsförfarandet ska klargöras, utan att vi borde ha ett helt annat system där riket ändå skulle påföras den största ekonomiska bördan vid
ett fördragsbrott. Eftersom vi inte fullt ut fick det vi ville ha när det gällde rätten att företräda oss själva i EU-domstolen.
Vad gäller själva beredningen av ärendena så vill jag bara, med tanke på
den diskussion vi hade här och som jag förde fram, påpeka vikten av att det är
statsministern i Finlands regering som ansvarar för alla åländska frågor. Vad
gäller EU-ärendena och EU-minister utskottets ev. behandling av åländska
frågor så ska det föregås av en diskussion med statsministern om landskapsregeringen så önskar. Ibland ska det tydligen vara Ålandsministern och
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ibland ska det vara statsministern. Jag tycker att det här är det riktiga. Man
borde ta tjuren vid hornen och genomföra en reform där statsministern är
Ålandsminister i alla frågor.
Subsidaritetskontrollen har man skrivit ganska mycket om här. Det är ju
också lagtingets interna sak väldigt mycket. Det är dags att göra något i det
här avseendet. Det ska väl börja tillämpas, om man inte redan har börjat tilllämpa det. I samband med det borde vi också se över hur EU-handlingar,
som kommer för utlåtande till regeringen, ska behandlas eller förankras i lagtinget för att man ska få en parlamentarisk vikt i dessa ärenden. Jag är, som
ni vet, sedan länge missnöjd med nuvarande system. Man ser också att det är
ytterst få ärenden som går till samråd. Sedan har vi informationsärenden. Det
finns vissa utskott som nästan aldrig har EU-frågor. Det är illa att inte lagtinget är bättre insatt i EU:s politik.
Min vana trogen så tänkte jag nämna något om EU:s jordbrukspolitik. Det
finns ett intressant kapitel på sidan 16 om den saken. Landskapsregeringen
håller på med en utvärdering av landsbygdsutvecklingsprogrammet och man
har satt igång ett utvärderingssystem. Det framgår inte av texten vad det riktigt går ut på. Det betonas i alla fall inte att jordbruket skulle behöva leva upp
till någon hållbarhet eller hållbar utveckling. Det begreppet finns inte under
punkt 224. Ska man tolka det som att det åländska jordbruket är befriade
från det här uppdraget som alla andra ska leva upp till? Det nämns också att
man ska börja förhandla om ett nytt landsbygdsprogram. Det skulle vara väldigt intressant att veta vad det programmet skulle gå ut på, med tanke på de
åländska förutsättningarna. Nu har lagtinget satsat kolossala pengar på perioden 2007- 2013. Nu annonserar man från producentförbundet att man vill
ha ännu mera pengar, speciellt för investeringsstöd. Det kanske inte direkt
faller in under just den här rubriken, men det är ytterligare pengar till den
här sektorn. Hur ska det se ut i framtiden efter 2014? Jag vet inte vilka politiska överväganden man gör i landskapsregeringen. Man hänvisar här till sina
kontakter i Europaparlamentet. De grupper, som den här regeringen lutar sig
emot i EU-parlamentet, är de som är mest för avreglering av hela jordbruket,
inte minst grand old lady, Marit Poulsen. Hon är numera emot all reglering
av jordbruket. Vem är det egentligen man diskuterar om och vad är det man
diskuterar? Vi har kanske inte diskuterat den här frågan inför 2007-2013 års
program som blev så kostsamt. Jag tror nog att väljarna idag vill veta mera
inför nästa period.
För socialdemokraternas del är det helt klart att jordbruket fortsättningsvis
måste ha jordbruksstöd. Men då måste hållbarhet komma med. Det kan ju
inte vara så att en sektor i samhället lyfter stora stöd men inte ska behöva beakta miljökriterierna. Dessutom måste livsmedelssäkerheten förstärkas. Konsumenterna kan inte acceptera att det betalas ut stora stöd och så får man
tillbaka jordbruksprodukter som riskerar hälsan. EU:s jordbrukspolitik idag
är nog kanske den faktorn som mest försvårar jordbrukets möjligheter att
leva upp till hållbarhetskriterierna.
Vi har ju tagit ett meddelande om Östersjöarbetet. Här finns också EUstrategin för Östersjöområdet. Tidigare har man sagt att Åland skulle ha en
viktig funktion i det här arbetet med tanke på flaggskeppsprojekt, avsnittet
om miljövänlig fartygstrafik. Nu verkar det som att man skulle ha backat något och drar en lättnadens suck över att man inte fick hela det där i famnen.
Jag vet inte om jag läser förslaget rätt? I annat fall vill jag gärna bli rättad.
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Under den här punkten säger man däremot att man vill jobba för ett hållbart
fiske men även följa arbetet med ett hållbart jordbruk. Det här är sådana
skrivningar som inte kanske betyder så mycket om man med andra handen
godkänner ett europeiskt jordbruksprogram som inte alls beaktar de här synpunkterna. Här krävs nog en sorts samordning av diskussionen. Jag önskar
regeringen lycka till utgående ifrån de skrivningar som man har under Östersjöområdet och litar kanske inte så mycket på detta som står under den gemensamma jordbrukspolitiken. Idag är det åländska jordbruket i en rävsax.
Jordbrukarna lyfte maximala stöd. Det är utgående från en jordbrukspolitik
som inte tar tillräckligt med hänsyn till miljön. Tack för det.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Tack fru talman! Orsaken till att det är statsministern man ska föra diskussioner med är för att statsministern är statsministern. Jag tycker det
är viktigt att man har en position som man vet att finns i de här dokumenten och i de här överenskommelserna. Om jag har uppfattat saken
rätt så är Ålandsministern någonting som den här regeringen har tillsatt. Det ska också utvärderas om detta har fallit ut på ett väl sätt. Jag
tycker att det både klokt och vettigt att det är statsministern som man
ska föra diskussioner med i de här frågorna. Det är övergripande frågor,
det kan många gånger vara bra att det är statsministern.
Det är helt korrekt noterat, det är bara att beklaga, att det finns delar i
det här dokumentet som inte har blivit uppdaterade per 25.2. Det är helt
korrekt.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag vet inte om minister Lundberg missförstod mig? Jag tycker att det
är bra att det är statsministern som har hand om i EU:s Ålandsfrågor.
Min bestämda uppfattning är att det är statsministern som är och ska
vara Ålandsminister. Vi ser ju i den här, för Åland väldigt avgörande,
lagstiftningen om lotterilagen att Ålandsministern inte har någonting att
göra med detta, säger hon. Hon var inte ens med på föredragningen. Det
är ju av politiska skäl, inte kan ju svenska folkpartiet börja driva
åländska intressen. Då hamnar de i blåsväder med folkhälsan och alla
möjliga andra organisationer som lyfter pengar av motsvarande organisationer som PAF i Finland. Det är att riskera att åländska frågor verkligen hamnar i marginalen och rejält. Först svenska folkpartiet som är i
marginalen och sedan ännu av svenska folkpartiet ut under hela papperet.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Fru talman! Vi är alltså överens om att vi tycker att det är bra att det är
statsministern som bemöter de här frågorna och som ska tillse att Åland
har det inflytande och möjligheter att framföra sina synpunkter för att vi
ska kunna uppleva att detta fungerar på ett bra sätt.
Sedan när det gäller de gamla uppgifterna, att kommissionen inte
ännu är tillsatt. Jag har snabbt granskat igenom detta, jag har inte heller
kunskap om alla ärenden, men det kan finnas information som man
ännu skulle kunna ge till om något enstaka ärende här. Det här är ett levande dokument. Jag har också frågat mig, för jag såg det här efteråt,
hur detta har kommit till. Det har visat sig, eftersom vi inte hade något
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kommissionsprogram att utgå ifrån så har det varit ett väldigt stort arbete att plocka fram de här frågorna som har varit. Där har man lagt huvudargumentet och därför har det väl fallit igenom någon sådan här
groda. Uppdateringen har inte blivit gjord, vilket vi beklagar. De tillläggsuppgifter som finns att informera om ser vi fram emot att få ge i
självstyrelsepolitiska nämnden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Om jag har förstått saken rätt och är rätt informerad så gör
man en halvtidsutvärdering av landsbygdsutvecklingsprogrammet där
man beräknar hur det har utfallit. I axel två, där miljöstödet finns som
är den absolut största potten för jordbruket, vill man se hur detta har utfallit.
För övrigt delar jag Marit Paulsens åsikter om jordbruket.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det sista var ju kanske det mest intressanta i det uttalandet. Vi har en
minister i regeringen som är för avreglering av jordbruksstödet. Vi väntar med spänning på hur det åländska jordbruket ska skötas.
Minister Katrin Sjögren, replik

När det gäller det fortsatta arbetet med miljöstödet och jordbruket ser
man också trender där. Man rör sig mot att stöda direkta miljöåtgärder.
Det är också en sak som jag välkomnar. Man förfinar systemet hela tiden.
När det gäller Östersjöstrategin och flaggskeppsprojekten har landskapsregeringen deltagit i möten i Köpenhamn. Det visar sig att Europas
byråkratiska kvarnar malar ganska långsamt. Vi har hela tiden sagt att
det beror på vad det krävs för resurser, både ekonomiska och personella.
Nu står det klart att ett av de mest intressanta flaggskeppsprojekten,
som berör att introducera miljödifferentierade hamnavgifter i hela Östersjön, kommer HELCOM att ta på huvudledarskapet för. Där har Finland och Sverige fått förfrågan om de vill vara med och leda det projektet. Från HELCOM:s sida nämns också Åland. Vi kommer att hålla
oss uppdaterade och är fortfarande väldigt intresserade av att ta del av
det här miljöarbetet.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack fru talman! Det är säkert en mycket bra lösning att HELCOM får
ett ansvar i de här flaggskeppsprojekten. Det tråkiga för Ålands del är att
vi inte har någon politisk representation i det här organet, vilket för mig
och för oss i socialdemokraterna inte är acceptabelt. Det är klart att
Åland ska vara med i den organisationen. Den är kanske en av de absolut viktigaste organisationerna, med tanke på Ålands ställning mitt i Östersjön.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Roger Jansson

Fru talman! Vi har, under den här perioden i lagtinget, på olika sätt försökt
att öka lagtingets engagemang i EU-frågor. Utvecklingen går långsamt eftersom en hel del EU-frågor är väsentliga för vår framtid. Därför är det viktigt
att vara med i tidigast möjligaste skede. Därför är den här typen av meddelandet över de program, för kommande perioder, viktiga att diskutera. Det
gäller att påverka landskapsregeringen så att de är ett alerta i tillräcklig tid
med olika frågor. På det sättet är det bra att det är många på talarlistan i ett
sådant här ärende. Mindre bra är det naturligtvis att salen nästan är tom när
man diskuterar EU-ärenden. Sitter man där ute, hör man inte på debatten
utan man lyssnar på varandra i länstolarna.
Det är bra att man beslöt skicka detta ärende till självstyrelsepolitiska
nämnden. Jag får möjlighet där att vara med och behandla det återigen. Det
är viktigt att det blir klart inom en rimlig tid. Mitt förslag är att det ska vara
klart inom mars så att landskapsregeringen får de signaler de behöver från
lagtinget i de här frågorna som tas upp i meddelandet och kanske också någon fråga som inte tas upp, som jag återkommer till. Det är också viktigt att vi
gör, som vi gjorde senast år, att vi hör specialutskotten när det gäller deras
specifika områden. På det sättet ökar vi kunskapen i lagtinget om EUfrågorna.
Också jag blev ganska bedrövad när jag hörde den återkomne ltl Danne
Sundman hålla sitt anförande här. Det var i princip ett generalangrepp på
Ålands medlemskap i europeiska unionen. Att ständigt hålla på att sprida
desinformation till ålänningarna, om hur galet det är för Åland att vara medlem i unionen, är sorgligt. Hur skulle t.ex. vårt jordbruk klara sig? Hur skulle
avtalen se ut för vårt jordbruk? Hur skulle de åländska skattebetalarna kunna
klara av stöden till jordbruket i en situation där vi inte skulle vara medlemmar i unionen. Det är alltså den näringsgren på Åland som skulle drabbas
värst i en sådan situation. Men ingen kan säga hur det skulle drabba Åland.
Ingen vet hur de avtal kunde se ut som vi skulle få. Vi skulle vara i en jättedålig förhandlingsposition om vi skulle stå utanför unionen för att få rimliga
villkor för våra produkter ute på EU-marknaden, där de ska vara. Inte äter vi
upp all åländsk producerad mat. Det mesta skickas bort, till Finland huvudsakligen och de är en del av den europeiska unionen. Någon slags realism
måste det ju finnas i de här diskussionerna. Sedan är vi många som håller
med om att EU, till delar, har kommit att syssla med för mycket detaljer. EU
ska hålla sig till de stora projekten som är fredsbevarande, fri handel, fri rörlighet, miljöfrågorna och skyddet av liv, hälsa och djur osv. Det här är stora
nödvändiga samarbetsfrågor. Hur ska Åland kunna motivera sig att vara ett
europeiskt land om vi inte vill vara med i ett globalt samarbete?
Sedan måste vi ta vissa nackdelar av samarbetet, tyvärr. De får vi kämpa
med. Då måste vi också visa åt folk att vi kämpar med nackdelarna därför att
vi tycker att det är väsentligt att man är med i det internationella samarbetet,
vi drar fördelar av det men vi har också nackdelar av det. Vi måste kämpa för
att minimera nackdelarna för vår egen del. Det innebär inte att projektet och
medlemskapet i unionen är av ondo. Vi får inte lura Ålands folk på detta sätt.
Nu tog jag bladet från munnen till den delen, fru talman.
Det brukar sägas att EU har tagit bort mycket av vår självstyrelse. De som
för den här EU-kritiska debatten använder sig av det. På sidan 23, i bilagan
om landskapets arbete med EU-ärenden 2009, ser vi att det i landet har in57

kommit under fjolåret 778 kommissionsinitiativ. Det är mycket det. Landskapsregeringen har, efter genomgång av vart och ett av dessa, konstaterat att
28 påverkar landskapet, 3 procent drygt. Det betyder någonting. Det är
kanske inte så hemskt stor påverkan. Kanske vi här i lagtinget ändå har, inom
ramen för självstyrelselagens kompetensfördelning, oförändrat mycket att
göra med de områden som vi styr över.
Det här problematiseras lite av tabellen på sidan 26. Där vi har gjort 77
stycken notifieringar inom ramen för landskapets behörighet under 2009.
Det ger en naturligtvis en balanserande bild av den här bilden som ges på sidan 23. Min tes är; inte känner jag, som landstingsman år 1979 respektive
lagtingsledamot år 2010, att jag har förlorat särskilt mycket makt utgående
från självstyrelselagarna angående den självstyrelselag som gällde 1979 och
den som gäller 2010, nog tvärtom. Vi har mera att hantera idag här i lagtinget, när det gäller ålänningarnas vardag, än vad vi hade 1979. Men för det
kan man peka på saker där vi har förlorat makt. Men vi har istället fått makt
inom andra områden.
Idag är vi en medlem av den europeiska gemenskapen som numera kallas
union. Då har vi fått en ny dimension i vårt arbete. Det var stort, när vi blev
medlemmar i Nordiska rådet 1970, att komma in i det tänkandet och det arbetet. Det är naturligtvis större att vara med Medelhavsländerna, Storbritannien och Frankrike i ett internationellt samarbete. Vi måste finna vår roll, då
räcker det naturligtvis inte att vi har fem samråd per år och fem informationsärenden från landskapsregeringen till lagtinget. Vi hade 20 informationsärenden till kännedom. Det har blivit bättre, jämfört med året tidigare,
2008. Det ser vi av tabellerna på sidan 23-24. Men det är inte bra ännu. Det
måste bli ännu bättre. Vi måste engagera oss. Särskilt när det gäller de frågor
som väcks i ett tidigt skede i unionen och som sedan om några år kommer att
förverkligas. Jag återkommer till någon av de frågorna i fortsättning som blir
en ganska kort genomgång av det här meddelandet.
Jag måste nog säga att landskapsregeringen inte bara måste börja läsa sina
lagframställningar bättre. Det behöver inte vara som på Alarik Häggbloms
tid, när han var lantråd, att man lusläser varje bokstav i plenum i landskapsregeringen. Men nog måste man läsa på lite bättre före man skickar ärendena
till lagtinget. Det gäller lagframställningar och det gäller också det här meddelandet där flera redan har vittnat om felaktigheterna. I kapitel 1 på sidan 3
och framåt har man fel information om kommissionens tillsättande. Två och
en halv vecka efter att den tillsattes säger man att den inte ännu har tillsatts.
Det här har nu korrigerats av landskapsregeringen. Men det visar att man
inte har läst igenom det när man klubbat det i plenum. Slarvigt, slarvigt!
Vi har på sidan 13, en formulering under europeiska unionens domstol,
landskapsregeringen åtgärdsförslag som lyder; ”således måste landskapsregeringen arbeta för en mer effektiv implementering av direktiv för att
undgå att tilldragas ekonomiska sanktioner.” Jag har varit med väldigt
länge. Jag tror jag vet vad man menar, men jag förstår inte vad man skriver?
Man skriver på sidan 3; ”flera av dessa 26 kommissionärer är viceordföranden som biträder ordföranden. En nyhet i Lissabonfördraget är att en av
dessa viceordföranden även är unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik.” Min uppfattning är att detta är fel. Rådspresidenten och utrikesministern, om jag får använda de förenklande uttrycken, väljs i
en särskild ordning och ingendera är en av de här 26 kommissionärerna, som
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väljs från de olika länderna. Det är möjligt att jag har fel på den punkten.
Men för att göra den här listan lite längre på vad som här kritiserats när det
gäller felaktigheterna så vill jag säga att landskapsregeringen måste läsa de
här dokumenten bättre.
För övrigt håller jag med ltl Sundback som sade att det här är ett bra meddelande till övriga delar.
På sidan 9, under rubriken åländsk representation i Europaparlamentet
skriver landskapsregeringen; ” inte kan tillförsäkra att landskapet Åland erhåller separat representation i Europaparlamentet kräver landskapsregeringen att Finlands valkretsindelning ändras så att landskapet utgör en
egen valkrets. Landskapsregeringen kräver följaktligen att landskapet
Åland tillges representation inför nästa val till Europaparlamentet”. Välkomna liberalerna bland ”kravpartierna”! Jag tror aldrig att jag, under min
karriär här i landskapspolitiken, har blivit så utskälld som jag har blivit av liberalerna när jag har gentemot Finland använt ordet kräver. Det får man
bara inte göra. Man får inte vara så stor på sig.
Det kanske inte var det budskapet jag ville ha fram här nu, en jämförelse
med vad som har varit. Min fråga till landskapsregeringen är; hur tänker man
jobba? Eftersom man inte skriver det, man skriver bara att man kräver. När
tar man initiativ till detta? Vi närmar oss redan nästa val med stormsteg.
Ändringar i vallagen ska vara i god tid initierade. Hur tänker man jobba?
Många av landskapsregeringens förslag är bra, men man har inte förklarat
hur man går vidare. Det blir en uppgift för självstyrelsepolitiska nämnden att
ta reda på också.
Vidare på sidan 11, under landskapets deltagande i EU institutionernas
möten, skriver man; ” landskapets representanter kan även på begäran erhålla rätten att närvara vid beslutsfattande i rådet, (råden skulle vara en
naturligare text, men så här har man inom EU valt att uttrycka sig), när
detta är möjligt enligt de arbetsrutiner som tillämpas. Det ansvariga ministeriets representanter bestämmer dock om hur Finland använder sin röst i
rådet. ”Här är det ingenting sagt om den internationella jämförelsen om hur
det är i Storbritannien, Spanien och Belgien. När Ålandsministern var här
senast och diskuterade med oss här i lagtinget så visade det sig att det inte
fanns någon information från landskapets sida eller från någon annans sida
till henne om att man hade löst det här på ett mycket bra sätt i Storbritannien, Spanien och i Belgien. Belgien självklart kanske lite mer överraskande
hur väl man har skött det i Storbritannien och i Spanien.
Den här grundläggande informationen är viktigt att vi får fram till Helsingfors om vi vill ha någon framgång i de här frågorna. Det förvånar mig att den
informationen inte har gått fram. Och att inte heller landskapsregeringen
skriver något om det här. Vi har ju ändå konstitutionellt, i förhållande till
Finlands konstitution, en starkare ställning än vad de har i Spanien och i
Storbritannien. Därför är det ju rimligt att vi skulle ha något bättre arrangemang inom landet än vad man har där.
Landskapsregeringen är försiktig när man skriver på sidan 11; ”landskapsregeringen anser att 59a § i självstyrelselagen bör ge den rättsliga grund
som behövs för att landskapsregeringen ska få framföra sina synpunkter.”
Här i lagtinget har vi blivit informerade av landskapsregeringen att man tycker annat. Man tycker inte att det bör resultera i positiva effekter. Man säger
att det kommer att göra det, genom bl.a. den nya överenskommelsen som
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man har skrivit. Nu börjar man uppenbarligen lite att trappa ner ambitionerna. Det är inte bra. Det här får vi höra mera om i självstyrelsepolitiska nämnden.
Avslutningsvis, fru talman, det är inget sagt om sjöfartspolitiken. 2009 inledde kommissionen ett arbete för att ändra och göra justeringar i det regelverk som gäller för medlemsländerna när det gäller drivande av sjöfartspolitik. 1995 års bestämmelse gav ramarna för vilken för sjöfartspolitik medlemsstaterna får driva. Det här arbetet kom igång under fjolåret men har ännu
inte kommit särskilt långt. Det fortsätter under 2010 och med all säkerhet
också 2011. Det här är en av de största frågorna framöver för det åländska näringslivet och för den åländska välfärden i förhållandet till europeiska unionen. Varför skriver man ingenting om den här stora frågan? Man kan inte
säga; det gjorde vi för 2009 års del. Därför att det här är en redogörelse över
vad man tänker göra under 2010. Tänker man inte göra något eftersom man
inte skriver något? Det är av så stor politisk betydelse för landskapet att det
absolut borde ha varit redogjort för hur man fortsätter arbetet från år 2009 in
i år 2010 och år 2011. Tack.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Ltl Roger Jansson säger att jag ger en orealistisk bild av EU,
att jag inte ville vara med. Vidare säger Jansson att vi måste ta vissa
nackdelar med EU-medlemskapet och att vi måste kämpa med nackdelarna. Det innebär inte att EU är av ondo, nej, jag håller med till hundra
procent. EU är inte av ondo men Ålands förhållande till EU är av ondo.
Det måste man få säga här i Ålands lagting. Man måste få nämna de
brister som Ålands EU-medlemskap har och ärligt och öppet få diskutera dem. Jag låter mig inte tystas på den punkten, var så säker!
Särskilt om man ser mot bakgrunden, av den ÅSUB rapport som jag
nämnde i mitt anförande, att vi inte ens har haft förstånd att ta fördelarna från EU. Då är det väl också illa ställt, förutom alla de problem vi
har med vårt EU-medlemskap. Det löses inte av att man tystas ner, om
man är kritisk.
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! Att jag skulle vara så barnslig att jag skulle försöka tysta ltl
Danne Sundman, det kan han väl själv inte ens tro. När jag kritiserade
honom betyder det inte att jag ber honom vara tyst. Jag ber honom att
gå i svaromål. Jag ber honom att tala och förklara vad han egentligen
menar. När han försöker ge en bild utåt härifrån detta rum till Ålands
folk om vilken bedövelse för Åland EU-medlemskapet fortsätter att vara
och innebär. Jag håller inte med om det, därför säger jag det och då ber
jag ltl Sundman förklara sig lite bättre. Om vårt förhållande till unionen
är 100, 95 är bra och 5 fem är dåligt eller 90 är bra och 10 är dåligt, då
ska man säga det så att folk får den uppfattningen istället för att se uppfattningen så att i stort sett är 100 dåligt.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Inte ger jag en orealistisk bild på det viset att jag bara nämner nackdelarna. Jag nämnde också fördelarna i mitt anförande, framförallt om EU som helhet. Man kanske hör lite selektivt från ltl Roger
Janssons sida när jag håller mitt anförande.

60

Problemen är många och de läggs på hög. Det är väldigt få lösningar
som kommer på de problem vi har. Min kritik var väldigt tydlig det gäller behandlingen av Lissabonfördraget. Jag var inte här då när lagtinget
tog det avgörande beslutet. Det var, enligt mitt sätt att se det, fel att
godkänna Lissabonfördraget utgående från de förutsättningar som råder. Där hoppas jag att ltl Roger Jansson tar del av kritiken för den är
viktigt också mot honom som hörde till den majoritet som godkände
Lissabonfördraget. Det är bara att beklaga. Vi missade en massa chansar
som vi kanske kunde ha fått, istället för att bara lägga problemen på hög
och sedan till detta lägga nya bekymmer.
Fördelningen problem, icke problem är nog inte 90/10. Den delen av
problem som vi har är nog betydligt större. Särskilt om vi inte ens utnyttjar möjligheten med EU.
Ltl Roger Jansson, replik

Talman! Jag tror att vi alla är överens om de problem som Åland har i
förhållande till unionen. Jag tror att vi som politiker ofta har, som vi
hade i samband med Lissabonfördraget, att ta ställning till en synnerligen svår situation. Samma gällde medlemskapet, att ta ställning till en
synnerligen svår situation. Vad händer om vi säger nej? Ingen kan svara
på det. Man kan bara spekulera, men man vet inte. Då måste man försöka kämpa sig till bästa möjliga resultat och situation så att man så där
på gränsen kan säga ja. För säger man nej, så vet man inte vad som händer. Någon gång kommer vi, ltl Sundman, att tillsammans uppleva att
nu måste vi säga nej. Det här håller inte. Men i de här tidigare fallen, där
ltl Sundman och jag har varit av olika uppfattningar, så har jag gjort bedömningen att vi kanske är i en sådan situation att det blir sämre, eller
det blir större risk för Ålands folk om vi säger nej. De åsiktsskillnaderna
måste vi fortsätta att ha.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Minister Roger Eriksson, replik

Tack fru talman! Ltl Jansson tackade för meddelandet och tyckte att det
var bra. Det tar vi förstås till oss. Det är bra att man kan visa sin uppskattning här. Sedan anfördes det lite kritik angående sjöfartspolitiken
och frånvaron av den. Jag kan garantera ltl Jansson att det är klart att
sjöfartspolitiken är mycket viktig, även för den här landskapsregeringen.
I meddelandet, på sidan 20, finns det en punkt som heter översyn av
EU:s svaveldirektiv. Vi har gjort den bedömningen att den här situationen är närmast akut på detta område, därför har vi nämnt det här och
även visat på problemen och hur man måste arbeta för att få det här
ändrat, eller åtminstone att de föreslagna ändringarna blir konkurrensneutrala.
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag nämnde inte översynen av EU:s svaveldirektiv. Jag
tycker att det är alldeles bra det som landskapsregeringen här har föreslagit. När jag talade om sjöfartspolitiken så var det en helt annan del av
sjöfartspolitiken. Okej, man kan säga att det också har att göra med
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konkurrenskraften för EU-flottan eller EU-flottorna, eftersom EU inte
ha någon gemensam sjöfartspolitik. Det är medlemsländerna som för
den politiken. Det var den biten, de generella reglerna, för att kunna
konkurrera med tredje land som är det stora projektet inom EU:s sjöfartspolitik. Det var det som jag sade att saknades.
Jag skulle gärna i andra replik vilja ha svar på frågan, sidan 9, som jag
ställde; hur avser landskapsregeringen att jobba, nu när man kräver den
här platsen i Europaparlamentet, på de två sätt som man redogör för i
den svarta texten?
Minister Roger Eriksson, replik

Tack fru talman! Ordet ”kräver” har tidigare debatterats här. Det är en
hård text och det står vi bakom. Uppenbarligen har vi samsyn här. Hur
man ska uppnå de här målen är det klassiska; hårt politiskt troget arbete
och hålla på att arbeta för sin sak. I det här fallet ska man på högsta politiska nivå framföra våra synpunkter och ha dem som ett krav. Det är
enda sättet att kunna gå vidare i den här frågan.
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! Ibland brukar journalister nöja sig med sådana här svar,
när de inte är riktigt pålästa. Men jag nöjer mig inte med det svaret, att
man ska arbeta på högsta nivån och man ska vara tuff i sina krav o.s.v.
När tänker man börja med det? Vem tänker göra det? Vem riktar man
sig till? Hur ska man läsa motpartens motstånd? Hur ska man komma
runt motpartens motstånd? Det är sådana svar som man måste få av
landskapsregeringen när man läser den här texten. Det hoppas jag att vi
ska få i självstyrelsepolitiska nämnden.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Tack fru talman! När det gäller EU-frågorna kanske det skulle vara frestande
och kasta handskarna i bordet efter den ödesdigra Lissabonomröstningen och
konstatera att det här kan vi inte göra så mycket mera åt. Det är kanske därför det har varit så glest i bänkarna här idag också. Kanske folk har kastat
handskarna i bordet och sitter ute och pratar i sofforna i stället. Lite samma
känsla hade jag också hösten 2003 när vi hade en inte fullt lika ödesdiger omröstning, men ändå en ödesdiger omröstning om införande av böterna i självstyrelselagen. Då hamnade vi riktigt i famnen på den finska regeringen och
riksdagen. Konsekvenserna av detta har vi sett med utflaggningar m.m.
Det kan, som sagt vara, frestande att kasta handskarna i bordet. Men vi
måste ändå alla försöka att kämpa på och försöka tillföra någonting även om
jag tror att framtiden kommer att utvisa att omröstningen av Lissabonfördraget inte blev speciellt lyckad när det gäller Ålands möjligheter att uppnå inflytande.
När det gäller inflytandet så är det två saker som jag kommer att uppehålla
mig vid. Det första är representationen i EU-parlamentet. Här går man systematiskt igenom allt som har gjorts, allt som har framförts och allt som man
har tjatat om sedan den 1 januari 1995. Man nämner också, det som jag tog
fram under förra perioden, att man har upprepat kravet både när det har gällt
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Amsterdamfördraget, Nicefördraget och också när det gällde Lissabonfördraget, att det var en förutsättning att vi skulle få vår EU-parlamentsplats om vi
skulle gå med.
På basen av vad grundlagsutskottet skrev efter en lagmotion, som lagtinget
enhälligt enades om och lämnade över till riksdagen, om att man skulle få berättigad EU-representation. Det sägs här, när man citerar grundlagsutskottet;
"enligt grundlagsutskottet överensstämmer förslaget dock inte med kravet
på proportionellt valsätt och principen om lika rösträtt. Frågan om landskapets representation i Europaparlamentet kan därför inte lösas genom
folkrättsliga principer eller bestämmelser i grundlagen, utan lösningen
måste i sista hand vara politisk." Jag hoppas att landskapsregeringen inte
har tagit det här "tramset" till sig och tyckt att så här ska det vara och detta
ska vi följa. Skulle vi ha samma resonemang när det gäller proportionellt valsätt och principen om lika rösträtt så är det självklart att Åland inte heller var
någon egen valkrets när det gällde riksdagsvalet.
När man tittar på detta med proportionaliteten så har jag här betänkandet
ifrån utskottet för konstitutionella frågor i Europaparlamentet från den 3 oktober 2007 när det gäller Europaparlamentets sammansättning. Säkert har
de flesta noterat det, men jag vill ändå nämna det här. Jag hoppas att landskapsregeringen har förstånd nog att föra fram det här i förhandlingar med
de den finska regeringen.
Tittar vi på vad ett mandat kostar i röstar, om vi kallar det för det, så när
det gäller Tyskland är det 858 729 röster. I Frankrike är det cirka 850 000
röster. Tittar vi då på Luxemburg och Malta, som förstås har mycket upp
mindre befolkning, där kostar ett mandat 76 667 röster i Luxemburgs fall och
i Maltas fall 67 333 röster. Jag hoppas att man har haft förstånd nog att föra
fram det här från den åländska regeringens sida när man börjar prata om
proportionellt valsätt o.s.v. Så här är mandaten fördelade i EU-parlamentet.
Skulle Tyskland och Frankrike ha samma resonemang, som Finland har när
det gäller våra berättigade krav, så skulle de överhuvudtaget inte ge Finland
några mandat alls.
Jag har många gånger lite smått irriterat mig på att ltl Roger Jansson
kommer före mig på talarlistan. Mina argument är redan framförda. Samma
sak här, när landskapsregeringen skriver så här; "landskapsregeringen kräver följaktligen att landskapet Åland tillges representation inför nästa val
till Europaparlamentet". Jag skrev i marginalen hur? Några svar har vi inte
fått. Men nu har vi vicelantrådet Britt Lundberg inne i salen så vi kanske kan
få ett annat svar. Hur ska det här gå till? Vad tänker man riktigt sätta emot
speciellt efter att man godkänt Lissabonfördraget? Vad tänker landskapsregeringen sätta emot när man skriver att man kräver att man ska få det här? Det
vore väldigt intressant att få reda på. Jag är den första som ställer upp bakom
de här kraven. Men hur tänker riktigt landskapsregeringen lösa detta? Det
ska bli intressant att få höra.
Den andra frågan, som jag tänkte ta upp i det här sammanhanget, är punkten 2.1.4 som handlar om extraordinärt samarbete med Europaparlamentariker. Där skriver man så här; "allt sedan 2009 års val till europaparlamentet
existerar emellertid även ett formaliserat samarbete mellan landskapet och
EU-parlamentariker." Det står inte EU-parlamentarikern Haglund, utan EUparlamentariker. Det sägs vidare att; " landskapsregeringen ämnar under
det kommande året att ytterligare utveckla samarbetet mellan parlamenta63

riker i Europaparlamentet. Genom att utarbeta rutiner för samarbetet ska
landskapsregeringen säkerställa att landskapets ståndpunkt förs fram i
Europaparlamentet." Det vore väldigt intressant att få reda på vad man riktigt tänker här? Detta med formaliserat samarbete och att utarbeta rutiner är
lite tjänstemannaskrivningar. Men vad är det man tänker sig? Vilka EUparlamentariker samarbetar man med? Jag har noterat i media att lantrådet
har träffat Christofer Fjellner som jag tror att ltl Johan Ehn och ltl Fredrik
Karlström har hjälpt till med att knyta kontakter. Vad finns det övrigt?
Herr talman! I morgon kommer Nelly Maes, som är ordförande för EFAS
grupp att träffa ordförande van Rompuy (det är väl ordförande man kallar
honom, det blev aldrig någon president). Hon och de övriga sju EUparlamentarikerna kommer att träffa honom som sagt i morgon. Ålands
framtid har fått möjligheten att föra fram frågor som vi tycker att är viktiga.
Den första frågan var representationen i EU-parlamentet. Att alla parlament
som avstår lagstiftningsbehörighet ska ha möjligheter att få sin representation inom EU-parlamentet. Att man inte bara från EU:s sida kan skjuta den
frågan åt sidan och säga att det här är en nationell angelägenhet som man
inte befattar sig med. Vi har fått klartecken att den frågan kommer att tas
upp. Det ska bli intressant att höra hur van Rompoj ser på detta.
Den andra saken var nationalstaten i förhållande till autonomier, läckaget
av kompetens från autonomierna till nationalstaterna och till EU. Där tror jag
att ltl Roger Jansson och jag har lite olika åsikter. Där ville vi höra hur van
Rompoj tänker se till att autonomierna kan behålla sina autonomier, lagstiftningsbehörigheter och den kompetens man har haft?
Den sista av tre frågor; hur skall små regionala parlament administrativt
klara av att implementera hela EU-lagstiftningen på samma sätt som stora
nationella förvaltningar gör. Också den frågan har vi fått klartecken att ska
föras fram. Det vore intressant att höra hur man ser på den frågan? Jag tror
att vi alla i det här parlamentet känner till att situationen är helt orimlig när
vår lilla förvaltning ska göra samma implementering som regeringarna i Finland, Sverige, Tyskland och Frankrike. Det här ville jag bara nämna som ett
exempel på vilket sätt vi försöker få kontakter direkt in i EU-parlamentet.
Men, notera att jag ställer en fråga när det gäller det här extraordinära samarbetet med EU-parlamentariker som landskapsregeringen säger sig ha. På
vilket sätt och med vilka tänker man jobba med detta?
Herr talman! Ltl Camilla Gunell bad mig bordlägga det här ärendet till den
10 mars. Hon fick tidsbrist och behövde hämta barnen, vilket jag har full förståelse för.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Talman! Allra först ber jag att få understöda förslaget om bordläggning och
bordläggningstiden.
Inledningsvis kan vi konstatera att de som har varit mest aktiva i den här
debatten idag är de ledamöter som röstade nej till Lissabonfördraget. Det
tycker jag är väldigt talande för att man ändå är intresserad av den situation
vi lever i tack vare er EU-inträdet. Man intresserar sig för de här frågorna.
Jag skulle också gärna vilja att de som röstade för Lissabonfördraget, och
visade aktivitet i den frågan, också skulle engagera sig i den här debatten.
Flera av dem som också håller anförande här idag har möjlighet att penetrera
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det här meddelande i självstyrelsepolitiska nämnden, där jag också själv har
den möjligheten.
Man kan konstatera att det är ett grannlaga arbete som man har åstadkommit från EU-enhetens sida. Man kan också konstatera att EU-enheten
har varit kraftigt decimerad under tiden som det här meddelandet har kommit till. Jag tycker att de är värda en eloge för det arbetet man har gjort eftersom det har varit alldeles nya på de posterna. Vi ska också vara medvetna
om att lagtinget, genom sitt budgetbeslut, också har sagt att det är okej att
man är färre personer på den enheten under våren fram till sommaren 2010,
eftersom vi har dragit ner på personalen. Vi kan konstatera att av de tre tjänster på EU-enheten så det en och halv person på de tjänsterna.
Om vi ska ha mera tillgång till den enheten och deras tjänster, samråd och
informationsärenden i lagtinget så då ska vi också vara medvetna om att vi
behöver stärka den enheten, enligt mitt sätt att se det.
När man från ltl Roger Janssons sida säger att man ska kämpa med det
negativa i anslutningen till EU, så kan jag hålla med om att det är ett riktigt
konstaterande. Men gör man det på ett rätt när man att anammar allt som
kommer därifrån? Det tycker jag att många här i salen gör.
Man pratar om att behörighetsläckaget har varit mindre än de maktbefogenheter som vi har fått tillbaka. Det håller jag inte med om. Vi har förlorat
makt genom olika områden som vi inte själva står i makt att bestämma över
längre. Vi kan nämna det som har varit mest i media; snus och fiske. Det kan
vi se i våra fiskdiskar idag att det har givit effekt. Idag kan vi mest köpa lax
därför att i det kustnära fisket måste man vara registrerad som en yrkesfiskare. Det har lett till att vi inte har t.ex. abborre i kyldiskarna idag.
Lantbrukets småskalighet har haft betydelse eftersom EU inte tillåter en
småskalighet. Vi kan se inom många olika grenar inom näringslivet, det som
också komma skall inom försäkringsbranschen, där kan man inte heller tilllåta små ömsesidiga bolag att fortsätta. Det kan vara stora enheter. Det här
har visst betydelse för gemene man, näringsliv och för företagare på Åland.
Visst har vi förlorat makt. Om man säger någonting annat så är det nog ett
annat försvarstal som man håller på med. Men, trots det, eftersom vi är där
och det finns en majoritet som tycker att det är så här vi ska ha det på Åland,
vi ska vara med i EU, så då gäller det att vi gör det bästa möjliga av det. Vi har
också säkert fördelar av att vara med. Det är viktigt att man också lyfter fram
dem.
Som jag har läst det här meddelandet, med mina glasögon, så det vi förde
fram i debatten angående ja eller nej till Lissabonfördraget och inflytandefrågorna, där vi framhärdade att argumentera för att vi behöver få mer inflytande i det europeiska arbetet, så kan vi konstatera att det gör också landskapsregeringen i detta meddelande. Där säger man att man skall fortsätta
arbeta med alla de frågorna som vi förde upp. Det var EU-parlamentsplatsen,
subsidaritetskontrollen, talerätten och EU-domstolen samt möjligheterna att
vara med på ministerrådsmötena. Det här har man inte kommit till vägs
ände, man har inte fått en lösning utan man ska fortsätta att jobba på de områdena. Det man då gick ut med och sade, att man hade löst frågorna och att
det var tillfredsställande, så det kan vi konstatera att så är inte fallet.
Vad beträffar åländsk representation i EU-parlamentet, eftersom vi inte
har någon, vi har en ålänning som jobbar som assistent, rådgivare och specialarbetare till den finlandssvenska parlamentarikern, har jag tagit initiativ,
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vilket också talman Roger Nordlund på ett alldeles förträffligt sätt har tagit
emot, nämligen att vid borde bjuda in samtliga finländska Europaparlamentariker för att "bombardera" dem med Ålandskunskaper, självstyrelsekunskaper och där vi särskilt kunde föra fram våra frågor som är viktiga. Jag har
också förstått på talman Roger Nordlund att det har gått ut en inbjudan och
att det finns datum i september, där vi hoppeligen vid ett par tillfällen kommer att få de här personerna till Åland. Då är det viktigt att vi också formulerar våra önskemål och att vi ökar kunskapen om självstyrelsen och vår icke
möjlighet att själva delta i det arbetet. Och att vi får fram att de finländska
parlamentarikerna också har en roll för oss ålänningar.
Sedan när det gäller subsidaritetskontrollen så har vi i självstyrelsepolitiska nämnden sett förslaget till propositionen. Jag ser ånyo här att man talar
om ståndpunkt, att man från åländsk sida skulle kunna avge sin ståndpunkt.
Vi vet att länder har möjlighet, via den här kontrollen, att ge ett motiverat yttrande, medan regioner ska kunna avge sin ståndpunkt. Det här kommer jag
också att framhärda i självstyrelsepolitiska nämnden och argumentera för att
propositionen ska bli utformad på det sättet att vi använder samma terminologi, att lagtinget besluter på samma nivå. Det är inte meningen att vi ska
nedmontera lagtingets roll. Där har lagtinget och riksdagen utövande av lagstiftningsmakt parallellt och oberoende av varandra. Därför är det också viktigt att man använder samma terminologi. Det i sig föranleder också att vi internt här i lagtinget måste bestämma oss för hur vi ska hantera de här olika
frågorna, vilket vi inte heller har gjort. Men det kanske är någonting som vi
får göra också i självstyrelsepolitiska nämnden.
När det gäller de konkreta frågorna är det just den frågan vad gäller fiskeripolitiken som jag är särskilt intresserad av, eftersom jag har sett effekten
utav det. Jag handlar mycket fisk vintertid och drar själv upp fisken på sommaren. Jag kanske också måste registrera mig som yrkesfiskare. Men, gud
vet, om man får mycket fisk kanske man säljer den också. Men detta har vi
alltså sett effekten av ute i våra affärer redan idag. Jag skulle vilja höra landskapsregeringen på vilket sätt man hanterar det här ärendet idag? Vilka kontakter har man haft, vilka argument har man fört fram och var finns det här
ärendet idag? Det kanske ligger på minister Jan-Erik Mattssons bord? Nu
kom han också in i salen och kanske han har möjlighet att svara på den frågan. Åtminstone upplever köpmännen, som köper in fisk i dag, att det är
ganska omöjligt att kunna köpa åländsk fisk idag, om den inte är odlad och
man redan är registrerad som yrkesfiskare, tack.
Minister Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Finland har lika mycket som oss har varit involverade i
den här byråkratiseringen av fisket, som också är nere på individnivå.
Ändamålet med det kontrollsystem man har infört är att säkerställa att
rovfisket inte ska förekomma någonstans. Det här tar sig vådliga dimensioner.
Samma sak pågår när det gäller att släppa ut timmer på marknaden.
Vi är tyvärr ganska maktlösa. De länder inom EU som driver det här har
ingen som helst förståelse för våra förhållanden. Detta har lett till att de
som är fiskuppköpare på Åland idag inte längre köper upp fisk ifrån den
som inte är registrerad yrkesfiskare. Det har lett till detta. Vi har inte
lyckats att åstadkomma en lindring av det kontrollsystem som man har
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för avsikt att införa. Proceduren är inte slutförd ännu, men tyvärr kommer den, som jag ser det, att medföra att om man ska sälja fisk så måste
man vara registrerad som yrkesfiskare.
Det är fortfarande öppet hur kontrollen ska se ut. Blir den oanvändbar eller oöverstiglig i byråkrati, så vet jag inte. Det är väl som så många
brukar säga; skyll inte på mig.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Nej, skyll inte på mig men nu råkar det vara så att det är just
minister Jan-Erik Mattsson som ansvarar för det här politikområdet. Så
om vi skyller på någon så är det på honom vi skyller, just nu i alla fall.
Sedan vet jag att det är ett gediget arbete och kanske omöjligt. Men man
måste även försöka. Det är det som jag är ute efter.
I vilket skede har Åland varit aktivt i den här frågan? Vilka kontakter
har han haft? Har man gjort uppvaktningar? Det har inte kommit mig
till kännedom. Men det skulle vara väldigt intressant att höra när, med
vem, och på vilken nivå man har fört dessa kontakter?
Det är också helt riktigt, det som minister Mattsson säger, när det gäller virket. Men där har faktiskt landskapsregeringen i ett tidigt skede
sagt att det som man anförde ifrån EU:s sida var okej.
Minister Jan-Erik Mattsson, replik

Det här sista kom som en överraskning för mig. Vi har åberopat det
virke som vi har, inte har vi godkänt EU:s ställningstagande i den frågan
vid något tillfälle. Det vill jag påstå.
När det gäller kontakterna vid olika tillfällen, när fisket har varit på
tapeten, så har det skett skriftväxlingen med ministeriet i Helsingfors
och det har varit vissa möten. Jag har själv inte varit närvarande. Här
har vi inte haft någon annan inställning till det som man ifrån finsk sida
har framfört emot EU. Vi har exakt samma ståndpunkter här.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag har förstått, via Ålandministern, att man inte utnyttjar den
här möjligheten att vara med på de olika ministerrådsmötena. Jag uppmanar verkligen landskapsregeringen att man tar vara på chanserna eftersom man också själv menar att det är viktigt att man är med på rätt
nivå. Jag uppmanar verkligen ministrarna att vara aktiva i de här frågorna.
När det gäller skogen så var det ett samråd mellan näringsutskottet i
lagtinget och landskapsregeringen. Där framkom det att landskapsregeringen ansåg att den framställningen, som då kom, var helt okej. Vår
obundna ledare Mika Nordberg motsatte sig och också hade en skriftlig
reservation till det samrådet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Ltl Anders Eriksson har föreslagit att ärendet bordläggs till
onsdagen den 10 mars och detta har understötts av Vtm Gun-Mari Lindholm. Ärendet
kommer således att bordläggas till onsdagen den 10 mars. De som finns kvar på talarlistan bereds möjlighet att uttala sig.

67

Vicelantrådet Britt Lundberg

Herr talman! Inledningsvis, i en sådan här debatt, är det alltid intressant att
ställa sig frågan vem egentligen EU är. Man skyller ganska mycket på EU och
skäller ganska ofta på EU. Men vem är egentligen EU? Jag tycker att det är
viktigt att komma ihåg att det är länders regeringsrepresentanter som tillsammans besluter. Det glömmer man ofta bort. Det glömmer ofta regeringsrepresentanter många gånger också. De glömmer bort det aktivt, särskilt om
man har fattat ett obekvämt beslut. Då är det väldigt bekvämt att säga att det
var EU som beslutade. De där EU, utan att komma ihåg att just den representanten är en av de 27 som har beslutat det här.
Men bilden av stygga EU kan ibland, dock med rätta, användas på kommissionen. Kommissionen som ibland, kanske lite beroende på kommissionärens intressen, nitiskhet och klåfingrighet, många gånger vara både irriterande och frustrerande i förslag som kommer från den och också domstolsärenden som aktiveras ifrån kommissionen. Jag tror också att det är här som
källan till den, många gånger, bristande legitimiteten för EU kommer ifrån,
där folket tycker att EU har missförstått sin uppgift.
EU har också ett roterande ordförandeskap. Under 2010 är det Spanien
och Belgien som ska hålla i ordförandeklubban. Det är också spännande med
den högsta representanten och konkurrensen med ländernas ordförandeskap
och hur det riktigt kommer att falla ut. Ända in i det sista upplevde i alla fall
jag att det inte var riktigt helt klarlagt hur konkurrensen skulle redas ut och
hur rollerna skulle bli.
Men för oss borde det bli väldigt bra att två länder med starka lagstiftande
regioner har ordförandeskapet. Såsom jag har läst deras förslag till ordförandeprogram så ser man inte hemskt mycket hur de tänker jobba för de lagstiftande regionernas rätt. Men däremot, om man vill se saker och ting lite positivt och se möjligheter, så borde det i alla fall finnas många möjligheter under
det här året att få support för att lyfta de lagstiftande regionerna. Här är det
viktigt att vi aktiverar och trycker på hos dem som jobbar för vår sak i Bryssel
för att få fram tillfällen där lagstiftande regioner diskuteras mycket.
I vårt meddelande finns de fyra positionerna tydligt med. Vi arbetar för att
öka vårt inflytande. Det är väldigt viktigt att också på det här sättet tydligt
lyfta fram de fyra positionerna i meddelandet. Visa på att arbetet med att utveckla vårt inflytande i EU definitivt inte är avslutat i och med att vi har behandlat reformfördraget. Det är absolut en process som ska fortsätta och som
vi ska jobba vidare med. Därför har vi också riktigt i fetstil tagit fram vad vi
vill åtgärda och vad vi vill nå mera framgång i. Vi har egen representation i
Europaparlamentet högst upp. Vi säger, precis som har upprepats av många
här idag, att Åland ska vara representerad inför nästa val. Det är en tuff målsättning. Men jag är stolt och glad över att vi formulerar det så tydligt tillsammans. Jag hoppas också att vi har lagtingets fulla stöd för detta. Det här
ärendet är och ska vara på agendan varenda gång vi är till Helsingfors.
Hur ska man då uppnå det här? Det är ju en delikat fråga. Det är ingen
som har ett trollspö. Man ska göra sitt yttersta för att det här ska uppnås. Jag
tror att man måste vara väldigt övertygande. Man måste få representationen i
den finska regeringen, men också i riksdagen, att förstå att vi har en rättmätig
rätt till den här platsen. Det gäller att övertyga, förklara och ha en dåres envishet. Jag tror att det är det som måste till. Man måste visa på att Åland inte
är representerat idag. Det finns ett demokratiunderskott. Det är ingen repre68

senterar Åland! Hur kan man ha ett medlemskap utan att vara representerad? Det måste man på nytt och på nytt och på nytt förklara och man kommer
att behöva göra det väldigt, väldigt många gånger.
Faktamässigt finns det här hos väldigt många, men man måste också bygga
upp ett förtroende. Det är oerhört viktigt att visa, både i handling men också i
ord, att Åland förstås kommer att jobba för de åländska intressena och för de
frågor som är till gagn för Åland. Det som ger Åland ett mervärde. Det kanske
inte ger Finland ett mervärde men det skadar inte Finland. Det är det som är
så viktigt att få Finland att förstå. Vi är inte ute efter att få en parlamentsplats
för att skada någon eller vanära någon. Vi är inte ute efter, på något sätt, att
Åland skulle ha en nackdel av att få den här platsen, tvärtom. Jag tror att Finland skulle ha många, många poäng att vinna på och stolt kunna visa upp att
man har en självstyrelse.
Innan vi har hela riksdagen övertygad om det är, innan vi har regeringen
övertygad om det här och innan de i sin tur har övertygat sina partikollegor så
har vi mycket arbete att göra. Men jag tror att vi måste hjälpas åt här och faktiskt ta alla tillfällen som finns. Jag tror att det är det som behövs.
Sedan när det gäller talerätten så handlar det om rättssäkerhet. Vi har fått
till en ändring i självstyrelselagen som nu ska garantera ett rättvist förfarande. I och för sig är det väl ingen som hoppas på att vi överhuvudtaget ska
behöva använda det här. Det gäller upp till bevis att det fungerar såsom vi
tillsammans har tagit fram det. .
När det gäller subsidaritetskontrollen skriver vi att landskapsregeringen
och lagtinget tillsammans ska ta fram en garanti att lagtingets är ståndpunkt
skall framföras oberoende av riksdagens. Här har vi ett arbete att slutföra tillsammans. Det är ytterst lagtingets ansvar, men landskapsregeringen står till
buds och hjälper till på alla sätt.
När det gäller ministerrådet så har i EU-medlemskapet har fört oss närmare Finland, kanske närmare än vad någon av oss trodde att resultatet
skulle bli. Det är ett ännu starkare argument för hur landskapsregeringen kan
och ska ställa krav på att vi måste ha förbättrade rutiner. Det måste ske förändring och utveckling när det gäller språket. Vi ska delta på lika villkor.
Fungerar inte det här, precis som vi skriver i meddelandet, då måste vi kräva
en lagstiftningsändring. Så är det.
Utöver det här säger vi, precis som några ledamöter har reagerat på, att vi
också ska utveckla arbetet med parlamentet. Det här är lite tveeggat. Dels kan
jag uppleva att landskapsregeringens självklara samarbetspartner inte är
Europaparlamentet. Det är egentligen lagtinget som ska samarbeta med parlamentet. Jag är väldigt glad åt det här initiativet, som vtm Lindholm
nämnde, att alla parlamentariker från Finland skulle bjudas in här och ges en
dos information. Sådant arbete behövs. Det vi menar här är det arbete som vi
i brist på egen parlamentariker behöver göra. Vi formulerar positioner att använda i många olika situationer. Dessa positioner behöver vi också se till att
finns med i Europaparlamentet. Då är det inte bara via de finländska parlamentarikerna utan det handlar också om ett arbete att jobba i frågor som är
väldigt viktiga för oss med den som håller i pennan, både med experten och
med den som är utsedd till rapportör. Det är ett viktigt arbete. Det är ett system som vi som jobbar i regionkommittén kan, och som är exakt lika som i
Europaparlamentet. Där har vi i alla fall en av fördelarna med vår regionkommitté, även om det är många som hånar den för att den är rådgivande.
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Den ger en väldigt bra inblick i hur arbetet och systemet fungerar. Det ger
också dörrar och möjligheter till att få kontakt med de här personerna som är
så viktiga för oss. Här är det också viktigt att vi tillsammans på bredden samarbetar i de instanser som finns och använder argumenten, enade från Åland,
på alla ställen som vi bara kan hitta.
Sedan när det handlar om enskilda ärenden, som nämns i dokumentet, så
är upplägget fokuserat på enskilda ärenden som är aktualiserade inom EUmaskineriet. Jag tycker det är helt sant, som ltl Jonsson säger, att sjöfarten
borde ha fått ett större utrymme i meddelandet. Jag tror också att vi kan
märka att inte tullcodexet t.ex. nämns i det här meddelandet. Det är inte för
att det inte är viktigt utan att man har valt en sådan väg att man nu ska lyfta
fram de konkreta ärenden som är aktiverade och som vi ska arbeta med. Det
problematiserades litet den här gången i och med att vi inte ännu har fått
kommissionens arbetsprogram för 2010, eftersom kommissionen så nyligen
är tillsatt. Normalt brukar vi bygga upp vårt meddelande på kommissionens
arbetsprogram. Den här gången har vi byggt upp meddelandet på sådana
ärenden som vi har vetat att skulle bli initierade eller som vi redan vet att är
under bearbetning och kommer att komma upp. Så det här är lite ärenden
som vi inte kanske har exakt tidtabell på. Det här är en bedömning på att
dessa ärenden kommer att aktualiseras och av dessa ärenden har vi valt ut
sådana som vi tycker att är intressanta för Åland.
När det gäller Östersjöarbetet så är det alltid lika viktigt. Under 2010 bedömer vi att lagstiftning inte kommer att vara aktuellt utan det handlar om
implementering. Där har vi som uppgift, och vi har förhandlat oss till, projektet Clean Shipping som skulle genomföras tillsammans med rederierna
och sjöfartsklustret. Det här arbetet pågår. Vi vet inte exakt i det här skedet
hur det konkret kommer att utfalla. Men det är ett av arbetena som vi konkret
kommer att arbeta med.
När det gäller sälproblematiken vet vi att förordningen har trätt i kraft.
Även där jobbade landskapsregeringen mycket i parlamentet för att få till de
rätta ändringarna. Vi är inte nöjda med det resultat som man kom fram till.
Men, det blev bättre än hur det var ursprungligen. Nu ska en tillämpningsförordning tas fram och den ska bli färdig till sommaren, om jag minns rätt.
Det viktiga för oss, när det gäller sälproblematiken, är att visa på vilken skada
sälarna ställer till för vårt fiske. Det är igen ett mantra, man envist måste förklara, förklara och förklara. Det finns alltid djurrättsaktivister och det finns
alltid de som kan lyfta de emotionella delarna kring djuren. Vi ska också
komma ihåg att hållbar utveckling också handlar om ekonomiska möjligheter
att utveckla. Det är inte heller meningen att en art ska utrota en annan.
När det gäller svaveldirektivet så är det kanske en av de viktigaste frågorna
på agendan just nu. Det är ett allvarligt hot mot vår sjöfart. Där är näringen
också väldigt aktiverad. Om svaveldirektivet går igenom, såsom det är föreslaget, så kommer vi inte att få rättvisa konkurrensförhållanden mellan våra
rederier d.v.s. de rederier som är anslutna till IMO och de rederier som inte
är det. Det är faktiskt drastiskt och det kommer att leda till enorma kostnader
för våra rederier. Det är också viktigt att arbeta med.
När det gäller trävaror och timmer så är det ett väldigt byråkratiskt ärende
där allt ska ursprungsmärkas. Jag har hört att man har ifrågasatt ifrån parlamentets sida att t.o.m. spånskivorna ska ursprungsmärkas. Det är en byråkrati ut i ytterligheten. Detta ärende är inte avgjort av parlamentet ännu.
70

Egentligen är vårt hopp att parlamentet ska tycka annorlunda än rådet, för då
blir det ingen förändring. Det är egentligen det som vi måste jobba för här.
När det gäller den gemensamma fiskeripolitiken så är det, precis som har
sagts här, ett besvärligt beslut. Där är det ytterligare en byråkratisering och
krångel, där var och en av oss, mer eller mindre, kan behöva registrera oss
som fiskare om vi tänker fortsätta att fiska. Det som kan vara positivt är att
den nya kommissionären säger att hon inte kommer att jaga några fritidsfiskare. Det är ju trevligt att höra. Samtidigt tvivlar jag på om det här är bra lagstiftning. Visserligen är det bra med en pragmatisk kommissionär om man
kan förlita sig på att hon vill åt de verkliga problemen. Hon tänker inte gå till
nitiskhet, i så fall är det ett fall framåt för EU och för vår fiskeripolitik också.
Men det är fortfarande ett regelverk som man bör följa. Då känns det lite
konstigt att man säger så här. Ändå är det, som sagt, lite positivt.
Det är också på gång ett ärende när det gäller patienträttigheter och rörlighet i Europa. För vår del är det viktigt att man bevakar vilka kostnader det
här kan medföra. Det handlar om att man inte kommer att kunna kräva mera
vård eller vård utöver det som man skulle ha fått i sitt eget land, även om man
får vården i ett annat land. Sedan förs det också diskussioner när det gäller
kostnader, om man ska kunna kräva ett förhandsbesked på kostnaderna för
vården. Det borde vara i rimlighet mot vad kostnaderna skulle bli om man
skulle göra operationen eller ingreppet här hemma. Det där är väldigt viktigt
att veta, så att det inte på något sätt äventyrar ekonomin. Det här är det
någonting som berör oss och ekonomin på ÅHS i allra högsta grad. Här behöver vi vara engagerade.
När det gäller tullkodex så är det ett ärende som vi puffar på. Vi vill att
kommissionen ska jag jobba mer aktivt med det och få en bra lösning. Vi upplever att det går ganska långsamt. Här har vi också förstås ett ansvar själva
att, också tillsammans med Finland, knuffa på och få det här ärendet mera
framåt.
Sedan har vi vårfågeljakten som alltid kommer att engagera oss och som är
ett viktigt ärende. Ett steg på vägen är nu att vi har rapporten.
När det gäller alla dessa ärenden som jag har nämnt, det finns säkert flera
ärenden som kommer att komma upp under året, så är det grundläggande
och viktigaste för oss att vi se till att vi kanske i högre grad besöker kommissionen, förklarar, kommunicerar, diskuterar och gör dem medvetna om vår situation. För de är bara människor och de upplever sin värld som de utgår
ifrån. De kan inte, utan att vi har presenterat den för dem, sätta sig in i vår i
värld och våra nackdelar som vi kan se med många av dessa ärenden. Det arbetet är något som jag puffar på att ska utvecklas. Det har också visat sig väldigt bra att göra det tillsammans med Finland. Vi kan göra ett initiativ, erbjuda att Finland får ta en plats med, för det är väldigt bra om man kan visa
att vi har landet som stöd för den lagstiftande regionens förslag. Då leder det
ofta till framgång.
Sedan ska jag alldeles kort, herr talman, nämna hanteringen av ärenden.
Det är fortfarande ett stort arbete för oss att hinna med att implementera lagstiftning. Vi behöver ytterligare höja ribban för att undgå att få ekonomiska
sanktioner. Ett mål med det är också att sedan få mera tid och resurser till att
jobba mer proaktivt och påverka ärenden i högre grad. Det blir ett mer positivt EU-arbete om vi får påverka utvecklingen än att vi ska springa och anpassa oss efter det som redan är beslutat. Tack, herr talman.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Jag vill först tacka. Det är bra att man ifrån landskapsregeringens sida
kommer med lite konkret i det här ärendet. Det har varit ganska tomt
hittills.
När det gäller möjligheten att Åland skulle få sin egen EUparlamentsplats och landskapsregeringens skrivning att man kräver det
så säger vicelantrådet att det är tuff målsättning som hon är stolt över.
Men i övrigt så tycker jag att hon kanske ägnar sig åt dagdrömmeri när
hon säger att man ska göra sitt yttersta och att vi ska visa finska politiker
att vi har en rättmätig rätt till den här platsen. Det förstår de, de har det
fullständigt klart för sig. Problemet är att de struntar i det. Det är det
som är det stora bekymret. Det handlar sist och slutligen om att man
inte respekterar självstyrelsen. Det enda som biter är om man får ut det
på den internationella arenan och att man får kritik internationellt. Det
är det enda som biter på finska politiker. Där missade man möjligheten
när det gällde Lissabonfördraget. Frågan kvarstår fortfarande; hur ska
man lyckas få det här till stånd?
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Jag tror inte att det är varken det ena eller det andra, utan jag tror att
det är både och. Jag är inte heller helt säker på att vi kommer att få
andra internationella politiker att gå man ur huset och läxa upp Finland.
Därför att det finns en väldigt stark avundsjuka mot att Åland ska få en
egen parlamentsplats ute i Europa. Den avundsjukan, kära vänner, har
jag känt mycket av som representant för Åland bland andra regioner i
Europa. Det finns många lagstiftande regioner som slår sig för pannan
och undrar; men snälla vänner, ska du med 27 000 invånare ha en plats
Europaparlamentet? Jag är representant för 8 miljoner, hur kan du
komma och säga att Åland ska ha en plats i Europaparlamentet? Det är
inte alldeles enkelt att bara konstatera och förvänta sig att vi mitt i allt
skulle få Spanien, Belgien och allihop att nästan gå i konflikt med Finland för att Åland skulle få en plats. Lyckas man med det, så för all del,
men jag tror att få Finland måste ta till sig, inte bara veta utan att ta till
sig.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Det ligger mycket i det första som vicelantrådet säger. Inte är det någon
som kommer att springa och hjälpa oss. Men vad jag menar är att om
man får upp det på internationell nivå och att det i media framlyfts att
här är faktiskt ett självstyrt område som har en internationell grund,
tack vare självstyrelsen, som moderlandet, i det här fallet Finland, inte
respekterar så är det sådant som intresserar. Men problemet är ju att vi
aldrig tar tillfället i akt och faktiskt försöker få upp frågorna på den nivån.
Frågan är nog fortfarande hur? Att göra sitt yttersta och visa att vi
har en rättmätig rätt kommer vi ingen vart med före man får upp det på
en internationell nivå.
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Jag tänkte också fråga när det gäller det extraordinära samarbetet,
vicelantrådet nämnde de flesta punkter utom den. Ska jag tolka det på
det sättet att det här bara är en skrivning som man har lagt in ifrån
landskapsregeringens sida att det inte finns någon dess mera täckning
vilka i EU-parlamentariker man tänker jobba med?
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

För det första skulle jag vilja säga att Åland har nog, under de här senaste fem åren, fått väldigt mycket rubriker i media internationellt. Av intresse för att det är spännande att det finns en ö som har så få invånare,
så stark autonomi och hur vi kämpar med att få ökat inflytande osv.
Väldigt många medier har lyft den frågan.
Sedan när det gäller det extraordinära arbetet så har jag ägnat en
ganska lång stund åt att prata om det här; hur man behöver jobba med
rapportörer och hur man behöver jobba med experter i de enskilda
ärendena som vi ska påverka så att våra ståndpunkter kommer fram på
alla ställen. Det är inte enbart via en utvald parlamentariker, utan jag
tror det är väldigt viktigt att gå på utskottsordföranden och det är väldigt
viktigt att gå på experter och rapportörer.
Sedan gratulerar jag också vtm Lindholm för att parlamentet också
har tagit ett initiativ i den här frågan. För parlamenten ska ju i egentligen i första hand samarbeta.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Vad beträffar lagtingets intressen att träffa EU-parlamentariker
så det är parlamentets, lagtingets egen agenda. Vi kommer kanske att
fortsätta, efter det att vi har träffat de finländska parlamentarikerna,
som också har skyldighet att tala för Ålands räkning, med att också
sträcka oss längre än det. Det är kanske närmare att prata med dem som
representerar Sverige för jag tror också att de har ett intresse av vår politik.
Landskapsregeringen ska ju sedan naturligtvis ha sin egen agenda.
Den ska kanske inte vara bland parlamentariker, utan den behöver vara
bland kommissionärerna.
Det skulle vara intressant att veta vilka nya argument som vicelantrådet nu kommer att lyfta fram i debatten om att få en egen parlamentsplats, utöver dem som hon redan nämnde? De argumenten har vi ju redan i lagmotionen som vi lämnade till riksdagen 2006. Vilka är de nya
argumenten som nu skulle bita på?
Talmannen
Tiden är ute!
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Självfallet ska parlamentet ha sin egen agenda. Självklart
har parlamentet också ett väldigt stort ansvar för att utveckla samarbetet och utveckla sitt EU-arbete. Jag gratulerar till att ni ska göra det.
Landskapsregeringen står till lagtingets tjänst om ni så önskar. Vi kom-
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mer självklart inte att lägga oss i er agenda. Vi har nog med vår egen
agenda.
Sedan när det gäller ytterligare argument, utöver dem som jag har
nämnt här, så är det en väldig skillnad med att skriva ner några argument på ett papper mot att få nära kontakt med politiker och faktiskt få
dem övertygade och få budskapet till dem. Det är ett väldigt stort arbete.
Lyckas vi med de tre fyra argument jag har nämnt här, att få våra finländska politiker att ta det till sig, så tror jag att vi har kommit väldigt
långt.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det skulle vara väldigt intressant att veta vilken som är landskapsregeringens agenda? Vilka påtryckningskanaler kommer man att
använda sig av? Nu har parlamentet berättat hur vi kommer att arbeta
och hur vi kommer att vara aktiva i samarbetet med EUparlamentariker. Vilken är landskapsregeringens agenda?
Sedan skulle det också vara väldigt intressant att se hur långt propositionen angående subsidiaritetskontrollen har kommit? Lagtingets
självstyrelsepolitiska nämnd har lämnat sin ståndpunkt till landskapsregeringen att man borde använda sig av samma terminologi. Det skulle
också vara intressant att veta hon det arbetet har framskridit?
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Vår agenda när det gäller arbetet och kontakter både via
Finland, för att utveckla EU-arbetet, och också när det gäller att påverka
enskilda frågor och påverka direkt via kommissionärer och dess medarbetare så behöver vi göra det för vartenda ärende, som jag tidigare redan
har sagt här. Vi behöver kommunicera betydligt mer med kommissionen
och dem som jobbar med de olika frågorna inom kommissionens olika
delar. Vi kan inte förvänta oss att någon annan talar om hur vår verklighet ser ut. Vi kan inte ens förvänta oss att någon annan känner till vilka
konsekvenser olika direktiv har. Vår agenda är att se till att vi har kontroll på vilka konsekvenser olika ärenden har för Åland och att sprida de
konsekvenserna och tala om hur det borde vara istället för att det ska bli
bra för Åland.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Ärendet bordläggs till den 10 mars.
Enda behandling
6

Landskapsrevisorernas berättelse för år 2008
Finansutskottets betänkande (FU 6/2009-2010)
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2008-2009)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Torbjörn Eliasson

Tack, herr talman! Finansutskottet omfattar landskapsrevisorernas synpunkter i berättelsen för år 2008. Revisorerna har gjort ett gediget arbete,
valt ut intressanta områden för sin revision och satt tummen på frågor som
kan och bör effektiviseras och förbättras i landskapets förvaltning.
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Landskapsrevisorernas berättelse föranledde en intressant diskussion när
den remissbehandlades i lagtinget i september. Sedan dess har det nu gått en
rätt lång tid. På grund av sekreterarbyte och ett ovanligt tungt budgetarbete
har behandlingen av revisorernas berättelse i finansutskottet fått anstå flera
månader. Men, herr talman, jag vill ändå påstå att revisorernas synpunkter är
lika aktuella nu som då. Emellertid har flera av de tunga frågorna aktualiserats och debatterats i budgetarbetet i lagtinget vilket medfört att finansutskottet valt att lämna ett lite kortare betänkande i denna gång.
I finansutskottets behandling av berättelsen har vi i gjort skrivningar om
bland annat jordförvärvsfrågorna, sjukfrånvaron i förvaltningen, byråkratin
kring den yrkesmässiga trafiken, revidering av avräkningsgrunden och
Ålands inflytande i skattefrågor.
Herr talman! Beträffande jordförvärvsfrågorna har landskapsrevisorerna
tagit del av den parlamentariska kommitténs betänkande och delar de synpunkter som förs fram av kommittén. Kommittén föreslår bland annat att
landskapsregeringen, i samband med behandlingen av juridiska personers
ansökningar om jordförvärvstillstånd, fastställer klara villkor som syftar till
att förhindra överlåtelse av aktier eller andelar som står i strid med jordförvärvslagens syfte. Revisorerna förutsätter att de brister som revisorerna tagit
upp i föreliggande berättelse och som också lyfts fram i den parlamentariska
kommittén kommer att åtgärdas.
Utskottet konstaterar att landskapsregeringen är i färd med att vidta åtgärder i syfte att förnya och förtydliga regelverket och betonar vikten av att
ett förnyat regelverk snarast sätts i kraft. Utskottet har erfarit att lagstiftningsåtgärder i fråga om plan- och byggnadslagen samt jordförvärvslagen
sannolikt kommer att föreläggas lagtinget under våren. Utskottet förutsätter
att lagförslagen föreläggs lagtinget under våren 2010.
Beträffande sjukfrånvaron i förvaltningen konstaterar landskapsrevisorerna bl.a. att de åtgärder som vidtagits ännu inte har gett önskat resultat. Sjukfrånvaron är fortfarande jämförelsevis hög. Sjukfrånvaron leder till ett stort
produktionsbortfall. Enligt revisorerna är det viktigt att landskapsregeringen
analyserar orsakerna till den höga frånvaron.
Utskottet delar landskapsrevisorernas uppfattning och konstaterar att det
är viktigt att orsakerna analyseras och att statistiken för sjukfrånvaron görs
upp på ett sådant sätt att den blir jämförbar med motsvarande statistik på
andra ställen. Utskottet konstaterar vidare att en process påbörjats inom ÅHS
i syfte att förbättra personalens hälsovård och betonar vikten av ett fungerande arbetarskydd. Utskottet framhåller vidare vikten av en god personalhälsovård samt ett gott ledarskap även i syfte att minska sjukfrånvaron.
Herr talman! När det gäller byråkratin runt den yrkesmässiga trafiken vill
utskottet se en förändring. Landskapsrevisorerna har funnit att denna verksamhet vid landskapsregeringen i stort sett fungerar väl, och i enlighet med
de förväntningar som finns, men konstaterar att man eventuellt kan göra
fasta Åland till en enda stationsplats för den yrkesmässiga beställningstrafiken med personbil alternativt inrätta två stationsplatser, en för Mariehamn
och en för fasta Åland. Enligt revisorernas åsikt skulle detta bland annat
främja samarbete mellan trafikidkarna. Revisorerna framhäver att landskapsregeringen också kunde överväga att vidta andra åtgärder som skulle
avhjälpa eller förkorta väntetiden under perioder med trafiktoppar och platser med återkommande trafiktoppar. Finansutskottet anser för sin del att sy75

stemet med taxitillstånd bör reformeras och moderniseras i syfte att så långt
möjligt åstadkomma en avreglering av marknaden. Någon form av tillståndsförfarande ska dock fortfarande tillämpas. Detta är viktigt för att förbättra
tillgängligheten för kunderna och åstadkomma ett smidigare förfarande att
erhålla taxitillstånd även för trafikidkarna.
Utskottet anser att landskapsregeringen vid revidering av lagstiftningen
bör överväga att hela Åland kunde utgöra ett stationsområde samt att trafikidkarna ges möjlighet att ta körningar över hela Åland.
Beträffande justering av avräkningsbeloppet och frågan om att skatt i huvudsak bör tillfalla bosättningsorten kan konstateras att det vid flera tillfällen
under det senaste året varit föremål för diskussion i lagtinget. Utskottet har
även vid flera gånger i betänkanden framhållit betydelsen av detta.
Utskottet vidhåller sina tidigare ställningstaganden och konstaterar att det
sammantaget skett väsentliga förändringar som gett upphov till en revidering
av avräkningsgrunden. Bland dessa kan nämnas ökningen av den åländska
befolkningens andel av Finlands befolkning, de stora kostnaderna för specialsjukvård utanför Åland på svenska och förändringarna i statens budgetekonomi där verksamheter ställts utanför statens budget och bokslut. Utskottet konstaterar att landskapsregeringen nu går vidare i diskussionerna med
riket i syfte att åstadkomma en reviderad avräkningsgrund parallellt med att
processen med skatteövertagande går vidare.
Herr talman! Det var i stora drag betänkandets innehåll. Med hänvisning
till det i vårt betänkande anförda föreslår utskottet att lagtinget bringar betänkandet till landskapsregeringens kännedom. Jag konstaterar att finansutskottet är enigt och tackar mina kolleger och utskottets sekreterare för väl utfört arbete! Tack för ordet, herr talman!
Ltl Roger Jansson

Herr talman! När man inför debatten här i lagtinget sitter hemma eller här i
huset och lusläser handlingarna, i det här fallet utskottsbetänkanden, så vet
man vad utskottet har skrivet. Det vore värdefullt om man i samband med
presentationerna skulle få höra lite utvidgning mot det som finns skrivet, för
det har vi redan läst. Därför har jag ett par frågor till utskottet som jag hade
hoppats i presentationen får höra något mera om år eftersom de frågorna
hänger i luften, när utskottet har skrivit såsom de gjort.
Vi hade en väldigt intressant revisionsberättelse i fjol igen. Diskussionen i
ett plenum i september 2009 var också bred i anledning av det. Revisorerna
är ju vårt kontrollorgan gentemot landskapsregeringen och är därför en
mycket viktig funktion som vi här i plenum bör debattera och diskutera. När
vi då får revisorernas betänkande är det viktigt att vi tar ställning till de frågor som revisorerna framför och försöker via vår utskottsbehandling få reda
på hur landskapsregeringen sköter sig när det finns öppna frågor i de sammanhangen. Sedan får vi då i betänkandet besked på vilka områden landskapsregeringen sköter sig och på vilka områden landskapsregeringen borde
förbättra sig. I stort sett fungerar det på det här sättet och det är bra.
Herr talman! Jag vill nämna jordförvärvsregler och näringsrättsregler för
juridiska personer. Flera av oss varit med i den här kommittén som lämnade
sitt betänkande för bra läge sedan. En del av frågorna har visat sig vara
brådskande eftersom det finns en massa ärenden i beredningen i landskapsregeringen. Där har det varit lite olika signaler om de skulle behandlas enligt
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det gamla systemet eller enligt det nya. En del ärenden har vi förstått att har
blivit bordlagda för att de skulle behandlas enligt några nya regler. Principen
bör vara att har man inlämnat ansökningar under en viss regi så bör de behandlas under den regimen. Å andra sidan kan det finnas vissa ärenden som
ändå bör övergå i den nya regimen. Nu har det månad efter månad sagts att
det kommer en ny regim. Men inte har det kommit någonting. Inte har vi heller hört att någonting har varit på remiss eller ännu mindre diskuterats i oppositionen, som var med beredningsarbetet i den parlamentariska kommittén. Jag har lite svårt att tro att det är någonting på kommande. Dessa ärenden fortsätter att ligga och oklarheter finns huvudsakligen beträffande två
frågor. Den första frågan är den fasta bosättningen, huruvida den ska regleras
och behandlas så strängt som hittills, att det egentligen bara är i bykärnor
som kommunerna kan planera. Kommittén hade uppfattningen att man kan
planera var som helst i kommunerna gärna också på attraktiva områden för
byggarna, alltså vid stränder. I det sammanhanget är Brändöexemplet och
Järsöexemplet intressant. Nuvarande regler säger att det inte får tillstånd till
strandnära boende om man inte har hembygdsrätt, medan kommittén inte
hade den uppfattningen. Man ansåg att kommunerna även skulle kunna planera strandnära boende för fast bosättning. Det förstår ni ju att av den
åländska kustlinjen blir det ändå bara små områden i fall att man planerar för
stora bosättningsområden, som till exempel Sinting i Degerby eller motsvarande. Den lilla stranden är inget problem för de boende där. Blir det en
massa enskilda villor längs flera kilometerlånga stränder då är det ett annorlunda. Men jag antar att kommunerna inte går in för sådan planering för
bara kommunaltekniken blir ganska hopplös i det sammanhanget. Det var
det ena.
Det andra var förslaget om turistiska satsningarna, där man har exemplet
Havsvidden men vi har flera andra också de s.k. strandbyarna som då skulle
göra fullt lagliga. Det här är fortfarande inte genomfört. Utskottet skriver, och
detta är det oklara; ”utskottet förutsätter att lagförslagen föreläggs lagtinget
under våren 2010”. Det här är ett bra konstaterande. Men min fråga till utskottsordförande eller utskottet överhuvudtaget är; på vilka grunder tror ni
att det blir på det här sättet? På vilka grunder kan vi förvänta oss det här när
vi har ett försenat lagstiftningsprogram inom i stort sett alla sektorer? Jag har
åtminstone inte hört att det här skulle vara särskilt långt framskridet. Det
som har kommit fram i offentligheten är närmast en skärpning av praxis. Det
föreslår kommittén också när det gäller likställdheten mellan fysiskt ägande
och ägande via aktier, via bolag. Men det är det enda som har kommit fram i
offentligheten. Jag har reagerat här i plenisalen mot detta förut och lantrådet
tackade då för stödet för att man skulle följa kommittén och inte ha den här
striktare tolkningen, annat än på den här punkten som jag nämnde.
Den andra frågan gäller landskapets budget för 2008, där utskottet skriver
så här; ”utskottet vidhåller detta ställningstagande och konstaterar att det
sammantaget har skett väsentliga förändringar som givit upphov till en revidering av avräkningsgrunden”, så räknar man upp detta. Också i skattemeddelandet finns det angivet att man skulle förhandla om avräkningsgrunden.
Under den här landskapsregeringen har vi hört det här i två år. I två år har
vi hört att man ska vidta åtgärder när det gäller avräkningsgrunden. Det har
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också varit ett argument gentemot linjen om överförandet av skattebehörigheten, att man först måste arbeta med det här politiskt.
I de kontakter jag har till politikerkollegor i riket har det inte hörts särskilt
mycket. De är helt enkelt inte medvetna om de här diskussionerna.
Nu är min fråga återigen till utskottet; vad har ni underlag för det här? Vad
har ni för grund för att räkna med att det görs ett arbete från landskapsregeringens sida? Jag påpekar igen att vår funktion är kontrollfunktionen när vi
behandlar revisionsberättelsen och finansutskottets betänkande. Tack, herr
talman.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Tack, herr talman! När det gäller jordförvärvsärendena så fattade landskapsregeringen ett beslut i december där man konstaterade att alla de
ärenden som då fanns inne i förvaltningen skulle behandlas. Vi fattade
även ett beslut om att ärenden som kommer in efter det, inte kommer
att behandlas före vi har de nya principerna. Det uppfattar vi att är ett
korrekt sätt att hantera ärendena på. Inkomna ärenden följer den brist
på principer eller den praxis, regelverk och lagstiftning som finns. Det är
ju egentligen en utveckling av lagstiftning som vi jobbar med och tolkning av den. Det stämmer inte riktigt att vi skulle hantera ärenden lite si
och så. Jag vågar inte säga nu, eftersom jag inte var närvarande vid det
senaste beslutet, om något ytterligare ärende bordlades. Men det har
fattats beslut i de här ärendena.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag tackar vicelantrådet för svaret men jag är inte alls tillfreds. Det betyder alltså att de ärenden som har kommit in inom december skulle behandlas enligt då gällande reglerna. Medan ärenden som
kommer in under januari, februari, uppenbarligen mars och troligen
april 2010 då ska behandlas enligt några regler som inte finns när dessa
ärenden kommer in. Det här är nog faktiskt lite bekymmersamt. Det
ställer ännu större krav på att landskapsregeringen mycket snabbt nu
kommer med de nya reglerna. De ansökningar som är inlämnade under
januari och februari blir nog, som jag ser det, inte förvaltningsmässigt
korrekt behandlade. Det finns andra som har större kunskap om det här
i den här salen än vad jag har. Men det är min uppfattning, med den
långa erfarenhet som jag har, att man är på gränsen till vad som är acceptabelt.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Jag kan bara konstatera att någonstans måste man dra
gränsen mellan när nya och gamla principer ska tas. Jag håller helt med
om att det är väldigt brådskande att få fram de här principerna. Sedan
har det varit olyckligt med ledigheter och rekrytering så det har blivit en
lucka i tillsättande på den här posten. Nu finns det en person på den
posten. Nu hoppas vi också att dessa principer mycket snabbt ska kunna
tas fram.
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I och med att vi fattade det här beslutet så gick det ut information om
det aktuella läget att nya principer kommer att börja gälla. Lagstiftningen gäller förstås, det är ju tolkningen av den som kan ändra.
När det gäller jordförvärvsärendet ska varenda ett ärende prövas och
prövas skilt för sig. Det gör att det är ganska svårt att hitta en rätlinjig
praxis för de beslut som fattas, eftersom varje ärende ska beslutas för
sig. Jag tror inte att det är så rättsvidrigt som ltl Jansson lite vill påskina
här. Varje ärende prövas för sig.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Ordet rättsvidrigt har jag inte tagit i min mun. Jag har inte
ens varit i närheten av det. Jag har sagt att det är bekymmersamt. Det
låter ännu mera bekymmersamt när jag hör på vicelantrådet om man
gör den här typen av överväganden. Det är inte bara ändringar av principerna i det här paketet. Det är sannerligen, i kommitténs betänkande,
krav på tydlig lagstiftning. Krav på tydlig lagstiftning! Det gör man inte i
en handvändning. Även om vi skulle få det på vårt bord här i april så
skulle det ändå ta till sensommaren förrän det skulle träda i kraft. Jag
tycker att landskapsregeringspartierna måste ta sig an den här frågan.
Det ska bli intressant att höra finansutskottets ordförandes besked
huruvida man står på god mark när man tror att det ska bli klart under
våren. Men å andra sidan skriver man ju att man kräver det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Ja, bästa ledamot Roger Jansson. Generellt omfattar
vi revisorernas betänkande totalt. Sedan när det gäller frågorna om jordförvärv och avräkningsgrunden, som ltl Jansson undrade på vilka grunder vi står och hur fasta de är. Vi kan gå på det skrivna ordet, den information som vi får i text, och vi kan gå på våra höranden.
När det gäller jordförvärvsbiten och hur den kommer att processas nu
så var vi alla överens om i utskottet att det måste ske snabbt. Vi måste
snabbt få fram de nya reglerna. Därför har vi också den där skrivningen,
sista meningen. Vi grundar det på de höranden som vi har gjort med ansvariga ministrar. Så är det.
Ltl Roger Jansson, replik

Tack, herr talman! Det är tre motiv till att jag nu agerar i den här frågan
ganska bestämt.
Det ena är att jag satt med i kommittén och är bekymrad över att inte
mera har skett trots att ansvarig minister själv också satt med i kommittén.
Det andra är de berörda personerna som inte får klarhet i det.
Jag kan tillägga ett fjärde motiv, som nu blir det tredje, och det är att
detta är väldigt viktigt för Ålands utveckling, näringslivets utveckling
och inflyttningen.
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Det fjärde är sedan att vi i oppositionen sitter och väntar på det här
och planerar, om det inte händer någonting, att anhängiggöra frågan på
ett särskilt sätt här i lagtinget. Därför ville jag ha mera kött på benen
från finansutskott för att veta vilken tidtabell vi ska ha behandla det här.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag delar ltl Roger Janssons uppfattning i det här.
Jag kan tyvärr inte säga mera än det jag nu har sagt. Vi har gått på det
skrivna ordet. Där inte det skrivna ordet har funnits så har vi gått på
våra höranden med ansvarig minister. Vi har fått budskapet att det är i
röret och ska komma här nu.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Med risk för att jag har rört till någonting så vill jag försöka reda ut.
När det gäller det parlamentariska betänkandet i jordförvärvsfrågorna, utmärkt dokument som jag delar till hundra procent, så är det ett
jättepaket med många viktiga frågor som ska redas ut. Ut ur detta jättepaket har vi i landskapsregeringen plockat ut vissa saker. Vi kan inte
göra allting på en gång och vi kan inte göra allting med detsamma. Vi
behöver reda ut vissa frågor, för landskapsregeringens beslutande, som
inte är lagstiftning och inte stora frågor. Det är det som jag menar att vi
behöver ha klart för oss. Vi håller en linje. Att vi inte fattar en massa beslut nu som blir helt stick i stäv med det parlamentariska betänkandet.
Där är det viktigt att vi har de frågorna klara för oss.
Sedan när det gäller lagstiftning, ärenden som kommer in nu måste ju
beslutas om efter gällande lagstiftning. Det är vi helt överens om. Jag
hoppas att jag inte har gjort någon oreda. Jag kanske också tog till ett för
starkt ord när jag tolkade ltl Jansson med att säga nära på rättsvidrigt.
Jag uppfattade kanske inte heller att det var ett så starkt ord som användes. Jag kan förstå precis att det är väldigt svårt att bestämma när ny
praxis ska tillämpas.
Vi behöver principer internt för landskapsregeringen hur vi ska hantera de här frågorna för att få en lite klarare praxis i framtiden än vad
som har funnits bakåt.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Tack för den preciseringen. Det är riktigt, att utöver de här
huvudfrågorna som jag nämnde här i mitt anförande, så innehåller betänkande en hel del annat också. Det är egentligen inte det vi diskuterar
just nu, och inte heller det som revisorerna tog upp, utan det gäller
närmast för den fasta bosättningen. När det gäller strandnära boende,
av kommunen planerade tomter, så är det frågan om ändring i principdokument. Man kan klara sig med principdokument även om kommittén säger att den typen av bestämmelser bör finnas på lagnivå, antingen
i lag eller i förordning och inte i principdokument. Men okej, man kan
under en övergångsperiod göra förändringar i principdokumentet.
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Sedan när det gäller planeringen för kommunerna, där också bygglagen måste blandas in, så är det naturligtvis lagstiftning som gäller och i
förlängningen i nästan alla frågor eftersom kommittén var mycket noga
med att kräva bestämmelser på lagnivå där det ur rättssäkerhetssynpunkt är väsentligt och också i förhållande till grundlagen.
Talmannen
Tiden är ute!
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Tack, herr talman! Jag tycker att det känns som vi är alldeles överens.
Jag håller helt med om att det är viktigt att de här frågorna får prioritet.
Vi är nu glada över att vi har tjänsten besatt och att vi kan jobba med de
här frågorna intensivt så att vi snabbt får en lösning. Det parlamentariska betänkandet har varit klart länge. Vi vet ju hur lagtinget vill ha det
nu så därför är det bara att verkställa.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussion är avslutad.
Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först betänkandets kläm och
därefter dess motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Förläggs betänkandets kläm. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Enda behandling
7

Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år
2008
Finansutskottets betänkande (FU 5/2009-2010)
Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2008-2009)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Torbjörn Eliasson

Tack, herr talman! Beträffande revisionsberättelsen från Ålands lagting och
Ålands delegation i Nordiska rådet för 2008 så har utskottet inte något att
anmärka mot det. Vi föreslår därför att lagtinget antecknar sig berättelsen till
kännedom.
Talmannen
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 behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

81

För kännedom
8

Godkännande av avtalet med Anguilla om upplysningar i fråga om skatteärenden
Republikens presidents framställning (RP 10/2009-2010)

9

Godkännande av avtalet med Cooköarna om upplysningar i fråga om skatteärenden
Republikens presidents framställning (RP 11/2009-2010)

10

Godkännande av avtalet med Samoa om upplysningar i fråga om skatteärenden
Republikens presidents framställning (RP 12/2009-2010)

11

Godkännande av avtalet med Turks- och Caicosöarna om upplysningar i fråga om
skatteärenden
Republikens presidents framställning (RP 13/2009-2010)

12

Godkännande av avtalet med San Marino om upplysningar i fråga om skatteärenden
Republikens presidents framställning (RP 14/2009-2010)

13

Godkännande av avtalet med Indien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra
kringgående av skatt
Republikens presidents framställning (RP 15/2009-2010)
Talmannen föreslår att ärendena 8-13 upptas till behandling vid plenum måndagen den
8 mars 2010.

14

Talmannens representationsersättning
Talmanskonferensens framställning (TMK 3/2009-2010)
Talmannen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen den 10
mars 2010.

15

Ltl Fredrik Karlströms anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott
Talmanskonferensens framställning (TMK 4/2009-2010)
Talmannen föreslår att ärendet upptas till behandling vid lagtingets nästa plenum idag.

16

Ltl Mika Nordbergs anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i utskott
Talmanskonferensens framställning (TMK 5/2009-2010)
Talmannen föreslår att ärendet upptas till behandling vid lagtingets nästa plenum idag.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls idag kl.16.55. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 16.40).
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Ltl Mika Nordbergs anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare utskott
Talmanskonferensens framställning (TMK 5/2009-2010)

Plenum slutar ................................................................................................................................................................. 84

Plenum börjar
Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.
Enda behandling
1

Ltl Fredrik Karlströms anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott
Talmanskonferensens framställning (TMK 4/2009-2010)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion. Ingen begär 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 behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Meddelas att kandidatlistor för val av en ordinarie medlem i finansutskottet ska inlämnas till lagtingets kansli senast på fredag den 5 mars 2010 kl. 15.00 och valet förrättas
vid plenum på måndag den 8 mars 2010.

Enda behandling
2

Ltl Mika Nordbergs anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare utskott
Talmanskonferensens framställning (TMK 5/2009-2010)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion. Ingen begär 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 behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Meddelas att kandidatlistor för val av en ersättare i lagutskottet ska inlämnas till lagtingets kansli senast på fredag 5 mars 2010 kl. 15.00 och valet förrättas vid plenum
måndag den 8 mars 2010.
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Plenum slutar
Nästa plenum hålls på måndag den 8 mars 2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum
avslutades kl. 16.58).
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande.
Om ledighet från dagens plenum anhåller Torbjörn Eliasson pga sjukdom. Beviljas.
Meddelande
Meddelas att landskapsregeringen genom brev av den 4 mars 2010 återtagit framställningarna 3/2008-2009 med förslag till ny lagstiftning om hemvårdsstöd samt framställning nr 12/2009-2010 med förslag till ny barnomsorgslagstiftning. Ärendena i deras helhet förfaller således.
Föredras
1

Fyllnadsval av en medlem i lagtingets finansutskott (V 12/2009-2010)
Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Listan upptar som ordinarie medlem i finansutskottet lagtingsledamoten Danne Sundman.
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 ingen särskild valförrättning. Lagtingsledamoten Danne Sundman förklaras därför vald till
ordinarie medlem i finansutskottet för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.

Föredras
2

Fyllnadsval av en ersättare i lagtingets lagutskott (V 13/2009-2010)
Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Listan upptar som ersättare i lagutskottet lagtingsledamoten Danne Sundman.
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 ingen särskild valförrättning. Lagtingsledamoten Danne Sundman förklaras därför vald till
ersättare i lagutskottet för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.

Föredras
3

Fyllnadsval av en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden (V 14/2009-2010)
Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Listan upptar som ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden lagtingsledamoten Danne
Sundman.
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 ingen särskild valförrättning. Lagtingsledamoten Danne Sundman förklaras därför vald till
ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.
Bordläggning
4

Självstyrelseambassadörer
Lagutskottets betänkande (LU 16/2009-2010)
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 18/2007-2008)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 10 mars. Godkänt.

Bordläggning
5

Utökad VVS-utbildning
Kulturutskottets betänkande (KU 1/2009-2010)
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 41/2007-2008)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 10 mars. Godkänt.

Bordläggning
6

Kulturutskottets betänkande (KU 2/2009-2010)
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 24/2008-2009)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 10 mars. Godkänt.

Bordläggning
7

Obligatorisk entreprenörskaps- och säljutbildning i gymnasieskolorna
Kulturutskottets betänkande (KU 3/2009-2010)
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 49/2008-2009)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 10 mars. Godkänt.

Remiss
8

Godkännande av avtalet med Anguilla om upplysningar i fråga om skatteärenden
Republikens presidents framställning (RP 10/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?
Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet.

Remiss
9

Godkännande av avtalet med Cooköarna om upplysningar i fråga om skatteärenden
Republikens presidents framställning (RP 11/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?
Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet.

Remiss
10

Godkännande av avtalet med Samoa om upplysningar i fråga om skatteärenden
Republikens presidents framställning (RP 12/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?
Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet.
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Remiss
11

Godkännande av avtalet med Turks- och Caicosöarna om upplysningar i fråga om
skatteärenden
Republikens presidents framställning (RP 13/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?
Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet.

Remiss
12

Godkännande av avtalet med San Marino om upplysningar i fråga om skatteärenden
Republikens presidents framställning (RP 14/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?
Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet.

Remiss
13

Godkännande av avtalet med Indien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra
kringgående av skatt
Republikens presidents framställning (RP 15/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?
Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet.

Föredras
14

Skattemeddelande
Landskapsregeringens meddelande (M 2/2009-2010)
Enligt 51 § 2 mom. lagtingsordningen kan lagtinget besluta att meddelandet skall hänskjutas till utskott eller självstyrelsepolitiska nämnden om ärendet prövas vara av synnerligt vikt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden. Kan förslaget godkännas? Godkänt. ·

Enda behandling efter bordläggning
15

Beredning av ny självstyrelselag
Lagutskottets betänkande (LU 15/2009-2010)
Ltl Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 53/2007-2008)
Ärendet bordlades den 1 mars 2010. Talmanskonferensen föreslår att en gemensam
diskussion om de båda ärendena tillåts eftersom de anknyter till varandra. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Föreslås vidare att eventuella förslag till bordläggning
avser båda ärenden. Kan förslaget godkännas? Godkänt.
Diskussion.
Minister Mats Perämaa

Herr talman! Det är glädjande att se här uppifrån talarstolen att detta ämne
väcker intresse. Antalet uppsträckta händer är många. Det är bra.
Denna fråga har ju diskuterats politiskt av våra företrädare i decennier.
Det har diskuterats av detta lagting. Det har diskuterats i bland majoritetspartierna var för sig och tillsammans. Det är strängt taget ett väldigt diskuterat ämne och det väcker intresse. Det är fullt naturligt. Uppbörden av skatter
är ju en väsentlig del utav det som också det offentliga gör. Man hanterar
uppgifter och därför är det naturligt att man diskuterar inkomster.
Innan vi kommer till de ställningstaganden, som landskapsregeringen har
tagit, så vill jag inleda med att beskriva också det som står i detta med88

delande, om bakgrunden lite mera och om de ekonomiska system vi har idag,
EU-rätten osv.
Grunden, rent praktiskt och sakligt till att vi nu presenterar detta skattemeddelande, är det arbetet som en parlamentarisk skattekommitté utförde
under förra valperioden där jag själv hade förmånen att få vara med. Utgående från det arbetet skrev denna landskapsregering in i sitt handlingsprogram att vi skulle låta ÅSUB utför en skatteutredning där man skulle bedöma
hur olika skattescenarier skulle påverka det åländska samhället. Den rapporten har alla kunnat ta del av, så den tänker jag inte beskriva så väldigt ordagrant här.
I vårt handlingsprogram för majoritetsblocken har vi sagt att vi ska föra
fram ett skattemeddelande för diskussion. Jag tror vi har skrivit i handlingsprogrammet att det ska sammanfattas i lätt förståelig form. Det är lätt att
säga det, men kanske inte lika lätt att utföra. Vi har i varje fall gjort ett gott
försök, anser vi.
Frågan har diskuterats under hela den åländska autonomins historia men
på senare tid kanske kopplat till den resektion som världen går igenom just
nu. Kanske p.g.a. detta har aktiviteten i diskussion varit ännu ivrigare under
senare tid.
I det här meddelandet ska vi ge en bild av den historiska utvecklingen, EG
rättsliga aspekter, konsekvenserna för det legala systemet och formen för lagstiftning, avräkningsgrunder, uppdatering och förändring vid behörighetsöverföringar och den fortsatta processen. Nu ska jag beskriva och gå igenom
detta meddelande.
Jag tror ändå att de tidigare utredningar som har gjorts och den historiska
utvecklingen får var och en själv läsa och bedöma. Det som man kan säga om
de tidigare utredningarna är att de bara står uppräknade i detta meddelande.
Vill man skapa sig en riktig bild av den historiska utvecklingen bör man läsa
dessa utredningar själv. När man får det beskrivet så här, utredningarna uppräknat efter varandra, så ser man att det har gjorts många stora arbeten på
detta område. Därav förmodligen resultatet av detta meddelande och förhoppningsvis en enighet om hur man går vidare.
Det nuvarande finansieringssystemet vill jag ändå fördjupa mig något i det
här skedet. Avräkningsbeloppet, som det beskrivs i självstyrelselagen, är för
närvarade stommen i vår offentliga finansiering. Enligt 46 § självstyrelselagen beräknas avräkningsbeloppet så att det i statsbokslutet för respektive år
redovisar inkomsterna och de multipliceras med det som är avräkningsgrunden, 0,45 procent. Dessa intäkter är undantagna nya statslån. Förmodligen
kan man hävda att orsaken till den intensiva diskussion om skattebehörighet
som har förekommit under senare år, kopplar ihop just detta faktum att avräkningsgrunden multipliceras med statsintäkterna exklusive lån. Det har lett
till att våra intäkter har sjunkit dramatiskt i takt med att skatteintäkterna till
staten också har minskat. Vi har samtidigt upplevt att våra hjul här på Åland
fortsättningsvis rullar i ganska rask takt. Det var detta om avräkningsbeloppet.
För att nå förändring så krävs det enligt självstyrelselagen att man ska
ändra avräkningsgrunden.
En uppföljning borde göras, enligt förarbetena till självstyrelselagen, kontinuerligt av hur statens sätt att uppbära intäkter eventuellt förändras och
hur det påverkar vårt ekonomiska system. Det har inte i detalj gjorts från det
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att självstyrelselagen till denna del trädde i kraft. Det är nu på senare tid som
diskussionen har väckts ännu mera intensivt att staten har ändrat sitt sätt att
ta in inkomster, vilket har förändrat inkomstbilden för oss på ett negativt
sätt.
Det har påtalats flera gånger att avräkningsgrunden borde förändras för att
de här mekanismerna, gällande statens rätt att ta in skatter, har ändrats. Man
har också hävdat, med rätta anser jag, att vår befolkningsutveckling har varit
mera gynnsam. Vi torde ha en befolkning som utgör 0,51 procent. Med detta
som grund torde vi kunna hävda att avräkningsgrunden ska justeras.
Det här är någonting som utgör stommen i vårt nuvarande system, men
det är ändå skäl att nämna det i det här sammanhanget.
Skattegottgörelsen är också en viktig del av vårt nuvarande ekonomiska system. Ursprunget till skattegottgörelsen var säkert att man ville stimulera
Åland att föra en aktiv näringspolitik. Samtidigt var skattegottgörelsen en
kompromiss till att Åland, då man tog fram självstyrelselagen till denna del
som började gälla 1993, inte gavs mera beskattningsbehörighet. Politiska
kompromisser blir ibland så här och ingenting fel i det. Det var den tidens
sätt att kompromissa.
Enligt 49 § självstyrelselagen utgör skattegottgörelsen den del av den i
landskapet debiterade inkomst- och förmögenhetskatten som med 0,5 procent överstiger motsvarande skatt i hela riket. Det överstigande beloppet ska
då tillkomma landskapet. Det har utgjort en viktig del för offentlig finansiering, men det har varit något sjunkande på senare tid.
Det som man idag kan kalla trygghetsklausulerna i det ekonomiska systemet är extra anslaget som kan beviljas på begäran för osedvanliga stora engångsutgifter. Ett exempel på det är landskapsregeringens och lagtingets äskande om finansiering när det gäller Finlandskabeln. Där är bedömningen att
utgifterna är så stora att den svårligen kan bäras av landskapsbudgeten allena.
Den andra delen av trygghetsklausulerna är särskilda bidrag som kan ges,
enligt 51 § i självstyrelselagen, för extrema situationer som här i texten beskrivs som chocker utifrån. Det kan vara naturkatastrofer, någon näringsgren
som fallerar helt och hållet eller något som motsvarar det.
Sedan har lagtinget möjlighet att instifta skatter till landskapet förutom de
inkomstskatter som regleras av den delade behörigheten till staten och kommunerna. Dessa skatter har betraktats som tilläggsskatter och så är det ju.
Det är någonting som skulle bli utöver de andra skatterna. Därför har de styrande politikerna på Åland, fram tills nu, valt att inte aktivera de skatterna.
Skatt i kommunerna har vi behörighet över. Kommunalskattelagen har
inte i särdeles hög grad utnyttjats för det som egentligen är grunden med hela
tanken att ta över mer behörighet; att med egna åtgärder kunna stimulera det
åländska samhället.
Landskapsregeringen har den 1 september 2009 tillsatt en arbetsgrupp
som bereder ett förslag till en kommunalskattelag där de åländska intressena,
de åländska särförhållandena och stimuleringstanken vägs in betydligt mera.
Jag hoppas att lagtinget så småningom ska kunna ta ställning till ett förslag
utgående från den arbetsgruppens arbete och landskapsregeringens förslag.
Herr talman! Nu börjar vi komma in på diskussion om vad som ska hända
härefter, enligt landskapsregeringens syn.
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En ändring av fördelningen av lagstiftningsbehörigheten kräver en ändring
i självstyrelselagen. Vi i landskapsregeringen anser att självstyrelselagen är
sådan till sin natur att den inte ständigt borde vara föremål för ändringar.
Därför föreslår vi att också beskattningsbehörighetsfrågan skall införas i ett
system som kallas ramlagsmodellen, där lagtinget själv, efter moget övervägande och behövliga utredningar, kan bestämma när man tar över behörigheten av skatter.
Det pågår samtidigt en diskussion, under samma ärende, om övrig lagstiftningsbehörighet. Det är mycket lämpligt att den diskussionen kopplas samman. Grunden, som vi ser det i landskapsregeringen, är att självstyrelselagen
inte ska diskuteras hela tiden då man önskar mera behörighet. Det är rätt,
sett ur lagtingets och Ålands ställning som autonomi, att vi har rätt till de
ekonomiska delarna att själv bestämma när vi så vill överföra mera behörighet inom skatteområdet.
Några ord om alternativ för skatteförvaltningen. En behörighetsöverföring
av skattelagstiftningen innebär genom två alternativ att landskapet helt utformar sina egna skatteåtgärder genom egen lagstiftning eller att man tillämpar det beprövade medlet, blankettlag, där man också kan införa undantag
som vi anser är lämpliga för oss. Det här är två spår som man kan välja. Det
som är viktigt är att med förvaltningsbehörigheten följer alltid också lagstiftningsbehörigheten, varför övervakning och uppbörd av skatter ska regleras
på något sätt. Antingen att vi har en förvaltning själva eller att vi via en överenskommelseförordning begär att statsmakten ska utföra det åt oss. Det är
två jämngoda alternativ som ändå måste bedömas utifrån hur vi formulerar
vår ev. framtida skattelagstiftning och vad den, via förhandling med riksmyndigheterna, kan tänkas kosta. Då måste man bedöma kostnaden och byråkratin mot varandra för att hitta en lämplig lösning. Förhandlingar krävs dock i
respektive situation.
Det är omöjligt att på förhand uppskatta de exakta kostnaderna för en
egen skatteförvaltning. Det beror på enkelheten eller krångligheten, om man
använder populariserade ord för att beskriva det här. Vår utgångspunkt är att
vi ska sträva till en så enkel skattelagstiftning som möjligt för att minimera
byråkratin.
Det torde vara så att den lagstiftning som vi följer i dagens läge och också
den kommunalskattelagstiftning som vi följer är rätt krånglig, genom att den
har några år på nacken. Den är ett lappverk med diverse avdrag som har
plussats på så att slutprodukten just nu är rätt så komplicerad.
Den EG-rättsliga aspekten; utgående från den diskussion vi för idag om
skatter så det undantag som inskränker i Ålands skyldighet att delta i EU:s
skatteharmonisering, gällande omsättningsskatt, punktskatt och annan indirekt skatt, är av oerhörd stor betydelse. Detta möjliggör för oss att ha en avvikelse vad gäller de indirekta skatterna. Det är en delorsak till den rangordning som landskapsregeringen har satt i slutet av detta meddelande.
Den andra delorsaken med de indirekta skatterna torde vara att också
ÅSUB lyfter upp mervärdeskattefrågan som ett viktigt verktyg i en stimulerande finans- och ekonomisks politik.
Direkt beskattningen av företag och privat personer har länge och i hög utsträckning hört till de enskilda medlemsländernas bestämmande. Detta område torde vara svårt att reglera och harmonisera eftersom det kräver en en-
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hällighet av medlemsländerna för att göra just det. Därför torde denna fråga
ha fått sin plats i rangordningen i meddelandet.
På senare tid har kommissionen verkat mer aktivt för en ökad harmonisering för direkt beskattningen av företag. Man hävdar från kommissionen att
det ska skapas en konsoliderad bolagsskattebas inom unionen. Man anser att
det är endast genom detta som man kan tackla en stor del av det skattehinder
som uppstår i frågan om gränsöverskridande aktiviteter på den inre marknaden.
Vad gäller de indirekta skatterna har vi ett undantag. De direkta skatterna
torde inte kunna harmoniseras så lätt medan det pågår ett arbete gällande företagsbeskattningen.
Herr talman! Sedan några ord om ÅSUB:s skatterapport. Vi anser, som vi
skriver i meddelandet att rapporten ger ett tydligt budskap. Jag ska läsa upp
ur meddelandet den samlade bedömningen av de ekonomiska utsikterna som
kopplas ihop med rapporten. ÅSUB säger så här; ”egen beskattning utan förändrad skattepolitik medför inte några märkbara förändringar i Ålands
utveckling.” Det är ett tydligt besked. Tar vi över behörigheten och inte gör
några förändringar så märks det förmodligen inte några stora förändringar i
utvecklingen heller. Vidare säger ÅSUB; ”ett skattövertagande skulle generera ett ökat konsumtionsutrymme för landskapet. De ekonomiska effekterna av ett skatteövertagande utan justeringar i skattesatserna är positiva för
alla socioekonomiska grupper utom jordbrukare och pensionärer.” Det här
är kanske en sanning med modifikation. Det är väl någonting som ändå ges
möjligheter till egna åtgärder som ska kunna motverka dessa effekter. Så här
blir det ändå strikt om man avläser rapporten, om man inte gör några egna
justeringar. Det här är absolut ingen målsättning.
ÅSUB hävdar; ”en egen aktiv skattepolitik med sänkta skatter skulle stimulera den åländska ekonomin. Men i de flesta fall på en bekostnad av en
försämrad offentlig budgetbalans.” Där kommer beslutsfattarnas möjligheter att påverka detta, därför blir slutsatsen som ÅSUB här säger och som landskapsregeringen omfattar; ”sänkt moms och stram budgetdisciplin ger den
bästa kombinationen av tillväxt, stimulans och hållbar utveckling av den offentliga sektorns resurser.”
Ska vi ta över behörigheterna så bör vi också använda oss av skatteinstrumentet.
Landskapsregeringen har försökt sammanfatta och konkludera de tidigare
utredningarna i ställningstagandet. Orsaken till detta är att ett övertagande
ger möjligheter att bedriva en aktiv egen finanspolitik i syfte att utjämna konjunkturerna och öka tillväxten inom den åländska ekonomin. Detta är förmodligen det viktigaste argumentet för övertagande av beskattningsrätten,
anser landskapsregeringen och också jag personligen.
Man måste ändå säga det, och det står i meddelandet, en beskattningsrätt i
sig är inte ensamt en nyckel till framgång heller. För att skapa ett bättre företagsklimat och samhälle och uppnå allra största möjliga effekt så måste skattepolitiken koordineras med andra politikområden för att nå den utvecklingen av Åland som vi eftersträvar.
Med det här vill vi säga att skattepolitik och behörighet är bra, men det i
sig löser inte alla problem. Det fordras fortsättningsvis ett konstruktivt och
bra arbete av beslutsfattare i framtiden. Det här vill jag säga för att ibland har
man beskrivit det på ett ganska förenklat sätt, att skattefrågan löser alla pro92

blem. Det tror jag egentligen inte att någon heller menar, men vi vill påpeka
det i det här meddelandet. Det fordras förvaltning, det fordras omhändertagande av människor och det fordras goda beslut kopplat till detta. Framförallt
fordras det att vi har ett bra och aktivt näringsliv som också finns med och
producerar för Åland och ålänningarnas bästa.
Vi förespråkar en behörighetsöverföring. Vi föreslår att det ska upptas förhandlingar med riksmyndigheterna om en reform av det ekonomiska systemet.
I första hand, det som redan pågår, vi vill ändra avräkningsgrunden. Det är
inte en reform av självstyrelselagen, det är ett arbete som ska utföras inom
ramen för den nuvarande lagstiftningen. Det utför vi och ska utföra allra
först. Sedan vill vi i form av en ramlag införa också de skattepolitiska delelementen i den så att landskapet och lagtinget själva, efter moget övervägande,
ska kunna överta behörigheten. Vi föreslår en stegvis modell som grundar sig
på det som jag har sagt tidigare. Att vi först, som är ren behörighetsöverföring, övertar den indirekta beskattningen som vi har undantag för på EUnivå. Vi vill sedan, efter det, ta över den direkta beskattningen där vi har delbehörighet via kommunala skatten. Vi vill också ta över statens inkomstbeskattning så att detta kan utformas till ett flexibelt, effektivt och ändamålsenligt skattesystem för de åländska förhållandena. Detta i sig kräver ett antal
regleringar i gällande avtal som en följd av detta; löne-, socialstöds-, socialförsäkrings- och pensionssystem.
Som nästa punkt har vi rangordnat kapitalinkomstskatten och samfundsskatten. Då närmar sig landskapet, efter det, den punkt där hela beskattningen och finansieringsansvaret skulle övergå till landskapet.
De andra delmålen kräver för varje del en förhandling med riksmyndigheterna, Finlands regering, där man förhandlar hur mycket avräkningsbeloppet,
det som vi får via statsbudgeten, minskar i förhållandet till de skatteintäkter
vi får in via den behörighetsöverföring som har beslutats om i lagtinget, så
som vi förslår här. Det krävs förhandlingar i varje skede om vad den totala
kakan för Ålands del blir.
I slutskedet när vi har nått all de här delmålen har vi förmodligen inget avräkningsbelopp kvar. Däremot förespråkar vi att de s.k. säkerhetsklausulerna,
extra anslag och särskilt bidrag skall finnas med i någon form i självstyrelselagen. Åland tillhör fortfarande Finland. Vi anser att Åland ska ha rätt att
ingå i det större landets helhet med den trygghet som det för med sig.
Som resultat av diskussionen här i salen idag, och kanske härefter möjligen
i utskott och utgående från den ramlagsdiskussion som förs parallellt, så bereds i landskapsregeringen ett mandat för en parlamentarisk arbetsgrupp,
bestående av lagtingspartierna, som arbetar vidare för åländsk del med en
självstyrelselagsändring. Själva ramlagsmodellen utgör en grund för det arbetet där då lämpligen dessa skattefrågor finns med.
Jag är själv övertygad om att det därefter krävs ett arbete i någon form av
blandad grupp med riksmyndigheterna för att förhoppningsvis nå resultat.
Kan vi enas om ett ställningstagande här ifrån lagtinget, jag tror att enighet är
en styrka i det här sammanhanget, så är förutsättningarna bättre att uppnå
resultat. Lätt kommer det knappast att vara.
De politiska signalerna, sedan decennier tillbaka och nu också på senare
tid, har varit ungefär detsamma. Med enighet och goda argument hoppas och
anser landskapsregeringen att det ska finnas möjligheter att nå resultat så att
93

landskapet Åland har möjligheter att utvecklas så som ett självstyrt område
ska göra också på det skattepolitiska och det ekonomiska området. Tack så
mycket.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Inledningsvis diskuterade finansminister Perämaa
frågan om avräkningsgrunden, det är ju en del av meddelandet. Jag
tycker att det är lite problematiskt på det sättet att lägger man tyngdpunkten, i det här skedet, på den frågan och ser den i relation till skatteöverföringen så är det ett sätt att skjuta den här möjligheten till någon
slags behörighetsöverföring ännu längre in i framtiden. Att justera avräkningsgrunden är ju inte på något sätt riktigt klart. Enligt självstyrelselagen sägs det att det ska vara en rikslag som stiftas i samarbete med
Åland. Det har inte gjorts sedan 1993. Samtidigt säger man att det här
borde justeras i samband med det årliga bokslutet på framställning av
landskapsstyrelsen. Vilken väg tänker den här regeringen gå? Jag tycker
det inte hör till ärendet.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Vi har också diskuterat den varianten om vi ska nämna avräkningsgrunden. På något vis kommer man inte ifrån det när vi diskuterar ekonomiska reformer för landskapets del. Man måste beskriva det
nuvarande systemet som en del utgör att man kontinuerligt borde följa
med utvecklingen vad gäller statsbokslutet och statens sätt att uppta intäkter för att då förändra avräkningsgrunden. Därför gick det inte heller
att lämna på utsidan. Det här är absolut inte frågan om det ena eller det
andra. Det är landskapsregeringens skyldighet att arbeta med de verktyg
som vi har idag. Grunden i meddelandet ligger ändå i att skapa nya verktyg inför framtiden.
Ltl Barbro Sundback, replik

Man kan resonera att självstyrelselagen och just den här paragrafen som
ska reglera justeringen av avräkningsgrunden att den inte fungerar. Det
har visat sig i praktiken att den inte fungerat såsom det var tänkt. Då
står man inför valet om man ska använda det som ett argument för att
påskynda behörigheten av skatteöverföringen? Eller ska man gå in för
att försöka tillämpa självstyrelselagen, få en klarhet i det och skatteavräkningsgrunden justerad, så då hamnar man i en lång process och detta
med skattefrågor skjuts in långt i framtiden. Lagtinget måste nog avgöra
hur man ska göra med den här frågan. Annars går vi vilse i den avgrunden.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Jag tror inte jag missminner mig om jag hävdar att finansutskottet åtminstone, kanske andra utskott och landskapsrevisorerna,
har sagt i lagtingsdebatten att vi ska jobba med de verktyg vi har idag. Vi
ska försöka åstadkomma en förändring av avräkningsgrunden. Det har
lagtinget sagt många gånger fullt medvetna om att politikerna har den
åsikten att vi också ska jobba med skattefrågan. Man kan inte lämna
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ifrån sig avräkningsgrundsdiskussionen ens i den situationen att man
förväntar sig att skattebehörighetsöverföringen i framtiden ska leda till
en förändring. Jag ser det som vår skyldighet. Sedan måste man komma
ihåg att systemet med ändring av avräkningsgrunden inte är bra. Ursprungligen var det tänkt att Ålandsdelegationen skulle ha en roll i en
ev. förändring av den, men en kompromiss där på slutet ledde till det system vi har idag, som uppenbarligen inte fungerar.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Jag är lite nyfiken att varför landskapsregeringen gör sådana bedömningar att man vill koppla samman frågan med skatteövertagandet med frågan om ramlagen? Vi vet ju alla att frågan inte bemöts av
stort jubel i Helsingfors. Vägen är snarare kantad av både ris och törnen.
Gör man i landskapsregeringen den bedömningen att det blir en mer
framkomlig väg om man i första skedet talar om ramlag som ett medel
för att nå beskattningsrätt?
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Ja, den bedömningen gör vi. Det för in diskussionen mer
stegvist. Det kan jag öppet och klart säga här att när vi har diskuterat
beskattningsbehörighet med rikspolitiker i samband med besök av finansminister och statsminister, då har vi inte diskuterat ramlag men vi
har diskuterat överföring av beskattningsbehörigheten, men redan då så
väcker tanken avoghet, om man kallar det så. Det väcker i varje fall ingen entusiasm. Jag tror sist och slutligen inte att metoden är hur och när
riksdagen ger ifrån sig behörigheten, utan det är om behörigheten ska
föras över eller inte. Det här anser vi vara den mest framkomliga vägen.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Camilla Gunell, replik

Eftersom finansminister har mött politikerna från rikssidan och sett deras svala intresse tror han att intresset ökar via en ramlag, att man inte
bara då fokuserar på skattöverföringen utan man ska dessutom få en
fullmakt in blanco att ta över behörighet när det passar. Min reaktion är
att detta blir mycket svårare än om man hade en väldigt koncentrerad
fokus på själva beskattningsfrågan.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Den frågan kan ju förstås bli föremål för diskussion i en
parlamentarisk grupp som jobbar med den här frågan, om det är så att
man tycker att det här är ett problem.
Ramlagsmodellen har ju prövats i andra autonomier mellan moderlandet och autonom, och har varit på sina sätt en framgångsrik väg även
om man inte rakt av kan överföra ett annat koncept på det här.
Jag tror ändå inte att det är metodiken som är det avgörande utan det
är vår förmåga att övertyga rikspolitikerna om vår förmåga att också
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hantera dessa saker. Vi har gjort den bedömningen att den här metoden
har förutsättning att nå framgång.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är två saker jag tänker ta upp med anledning av finansministerns
anförande. Det första är trygghetsklausuler. Jag noterade att han överhuvudtaget inte nämnde landskapslagen om vissa grunder för landskapets hushållning. Det står heller ingenting om detta i meddelandet. Ska
man tolka det på det sättet att liberalerna äntligen har övergett grundtanken med den lagstiftningen?
Den andra frågan är att det ändå är viktigare hur man ska få över beskattningsrätten om man ska komma någon vart med det här. Det finns
en rubrik som heter: Alternativ för överföring av beskattningsrätten. Men när man läser detta så finns det inte några alternativ. Är
det så att det är någon rubrik som har blivit kvar? Har det funnits några
alternativ tidigare? Eller är ett helt enkelt något misstag? Nog måste ju
landskapsregeringen ha flera olika alternativ. Jag kommer själv i mitt
anförande att presentera Ålands framtids, om vi nu inte kallar det för alternativ, åtminstone tre fullgoda motiv hur man kanske kan få riksmyndigheterna med på tåget. Jag är förvånad när det står: Alternativ för
överföring, och det inte finns några alternativ där.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Rubriksättning är alltid svårt. Jag torde våga hävda att den
rubriceringen som finns under punkten 6.3 är ett alternativ till den nuvarande B-listan som beskrivs under rubriken: Fördelning av lagstiftningsbehörigheten. Under punkten 6.1 är det nuvarande sättet
att fördela behörighet, 29 § självstyrelselagen. Alternativet är ramlagsmodellen, så rubriken är denna.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gällde min första fråga, om landskapslagen om vissa grunder för
landskapets hushållning, ska jag tolka det på det sättet, i och med att finansministern inte jag svarade på det, att liberalerna har gett upp
grundtanken med den lagstiftningen? Det är i så fall inte en dag för tidigt.
Sedan när det gäller alternativ, jag ställer till fullo upp på detta resonemang om ramlag. Jag tror att det börjar bli dags att man lite mera
fyller det resonemanget med substans. Det tycker jag inte riktigt finns
här under punkt 6.3. Jag noterar att det är landskapsregeringens alternativ, (det finns inte olika alternativ) till nu rådande situation är ramlagsscenario, om jag förstår svaret rätt.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Som jag sade i en tidigare replikväxling, jag vet att diskussionen om ramlag har förts i utskott, i lagtinget och i bland många politiker. Landskapsregeringen bedömer den som en framkomlig metod. Men
jag tror ändå inte att det är själva modellen som kommer att vara avgörande om vi får över beskattningsbehörigheten eller inte. Det beror nog
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på om vi kan argumentera på ett trovärdigt sätt, säga det som vi önskar
och sedan förmå riksmyndigheterna, riksdagen i förlängningen, att vara
med om en process där vi själva bestämmer när vi tar över behörighet.
Det är det som är det svåra. Vad man sedan kallar det är inte det avgörande. Så tror jag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Det är bra att landskapsregeringen kommer med ett
skattemeddelande och att vi kan behandlade det tillsammans med en
ramlag. Jag håller med om det mesta som finansminister Perämaa har
sagt här idag. Jag vill påpeka en sak vet, jag vet inte om jag hörde rätt,
men jag vill ändå kommentera det som han säger att vi inte har använt
kommunalskattepolitiken speciellt mycket i stimuleringssyfte på Åland.
Det är så att vi trots allt har använt det ganska mycket. Vi har ju haft
allmänna avdrag som nog har stimulerat folkets plånböcker. Vi har haft
sjukavdrag som har gjort vardagen drägligare för dem som har varit
sjuka. Vi har också reseavdrag som gör att det jämnas ut regionalt. Vi
har kunnat ha detta som medfört 4-5 procent lägre kommunalskatt på
Åland än i Finland. Ändå har vi haft bättre service på Åland, kommunalt
sätt, än vad de har i Finland. Så nog har vi har kunnat visa att vi kan
hantera frågan i den bemärkelsen.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Jag omfattar de ord som ltl Karlsson här säger. Till den delen har vi använt kommunalskatten verktyget, ja.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Jag ska återkomma till den här bilden, den kanske kan stå på.
Först några kommentarer till de repliker som kom här från ltl Gunell när det
gäller fördelen med ramlag.
Ramlag kan ju vara väldigt mycket, men i det här fallet är det en stegvis
bedömning på vad att man vill gå vidare med. Det finns en grundläggande
princip, har man en ramlag så kan man också avstå ifrån att gå vidare i beskattningen. Man kan t.ex. avstå ifrån sista steget med företagsbeskattningen
om det visar sig problematiskt. Det är en modell som är en framkomlig väg.
Man kan säga att stegen är bra och logiska men vi vill ta över allt på en gång.
Var och en får väl bedöma hur man tar emot ett sådant förslag på rikshåll.
Det som ltl Runar Karlsson sade här stämmer precis att vi har ju skatteinstrumentet. Kommunalskatten använder vi aktivt. En sak som han inte
nämnde var kompensation för kapitalinkomstskatteavdraget som är en aktiv
åtgärd ifrån landskapets sida där man går in och utnyttjar kapitalskatten.
Herr talman, det var en liten kommentar till replikerna.
När det gäller det här skattemeddelandet sade jag senast vi diskuterade
ramlagen att det kanske var dags att lägga slagorden åt sidan. Då tänkte jag
den gången på ramlag och att ramlag kan betyda så mycket. I det här fallet är
det samma sak, vi har fört en skattedebatt under många år. Av olika orsaker
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har det blivit lite av slagträdebatt. Jag tycker att det här meddelandet är särskilt välkommet just av den anledningen att man kan se att det finns möjligheter att ena de flesta partier kring en modell för övertagande, som naturligtvis måste förhandlas intensivt med riksmyndigheterna. Men det finns alltså
en modell för själva proceduren. Sedan avgör lagtinget i vilken takt man ska
göra det hela. Där finns det olika åsikter.
Jag vill direkt säga att vi inom liberalerna har haft en intensiv diskussion.
Under hösten enades vi om att det här kanske skulle vara en väg att gå. Landskapsregeringen har med två olika partier, när det gäller åsikterna i skattefrågan, ändå lyckats föra fram ett meddelande som borde vara ett mycket bra
diskussionsunderlag, och som naturligtvis kan kompletteras och förbättras.
Jag tror att om man vill uppnå en bred enighet i skattefrågorna och utveckling av självstyrelsen så har vi en bra början.
Jag kan inte låta bli, och jag tror också att det är ganska nyttigt att se lite
på den historiska bakgrunden.
När Åland fick sin första självstyrelselag 1920 så var den en ramlag när det
gäller behörighetsfördelning mellan Åland och riket. Det var också en förvaltning som skulle bekostas och finansieras med skatter. Skattesystemet i
Finland var relativt outvecklat och det visade sig ganska snart att de skatter
som tillkom Åland var svåra att beräkna och de var också otillräckliga. Då utvecklades det så småningom ett system med jämförelser mellan rikets budget,
utredningar osv.
År 1951 hade vi då ett avsteg från ramlagen med uppräkningar av behörighetsområden och en finansiering som byggde på enahanda förmåner. Det var
naturligtvis en finansieringsform men samtidigt en bundenhet mellan Åland
och riket.
Den reella autonomin, människors möjligheter att forma sitt liv och sitt
samhälle beror på reglerna, lagarna och vad vi kan göra. Men den beror också
på resurserna. Resurserna kan man kalla kapitalet, man kan kalla det skattebasen. Men vi har också en fråga om den egna förmågan d.v.s. politiskt och
socialkapital. Vad kan vi? Är vi förnuftiga? Är vi kloka? Det som ltl Runar
Karlsson sade när det gäller den kommunala skattepolitiken och finanspolitiken så har ålänningarna visat sig vara förnuftiga med de ramar vi har haft
inom lagtinget.
Den här bilden säger; har vi handlingsfrihet men inte några resurser så då
är autonomin begränsad. Och om man jämför t.ex. Åland med Färöarna och
Grönland så har Åland betydligt mera resurser än vad Grönland och Färöarna
har. Vi har alltså en reell autonomi som är stark även om vår handlingsfrihet,
när det gäller skattebehörigheten, är begränsad.
År 1951 fungerade enahanda förmåner d.v.s. ett ganska strukturerat system
men det blev allt mer otympligt när Åland moderniserades och ville föra en
aktiv närings- och välfärdspolitik.
År 1971 kom en motion i lagtinget som sedan så småningom ledde till ett
omfattande arbete med det ekonomiska systemet. Där ville man ifrån åländsk
sida ha möjligheter att, med den ramlagsprincip, överta den direkta beskattningen och vissa andra skatter. Man hade detaljerade bestämmelser om när
förvaltningen skulle övergå till Åland och hur man då skulle bära upp skatten.
Det här kallades explicit för en ramlag enligt färöisk modell.
Men, i förhandlingarna med Helsingfors sade Finlands regering på den tiden d.v.s. finansministeriet att man inte ville gå in på skattebehörigheten.
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Man vill ha en enkel formel. Det blev alltså avräkningssystemet. Sedan blev
det en kompromiss i riksdagen med skattegottgörelsen. Det systemet har vi
idag. Vad man än säger om systemet idag så har det under åren visat sig ge en
bra utdelning. Skulle man t.ex. ha haft den modellen, att vi skulle ha tagit
emot de skatter som bärs upp och ingenting annat, så skulle vi från 2003 till
2007 ha gjort ett minus på ungefär en miljon, lite beroende på hur man räknar statens kostnader.
Idag är läget ett annat när Finland lånar 13 miljarder och vår klumpsumma
räknas på inkomsterna och inte på utgifterna. Vi har ett system som idag inte
motsvarar vår ekonomiska bärkraft och då måste man göra någonting.
Herr talman! Jag tänkte inte närmare gå in på själva meddelandets innehåll. Vi vet att det har gjorts utredningar i samband med självstyrelselagsrevisionen på 80-talet. År 1995 avlämnade en grupp en rapport, den s.k. Lundbergkommittén som sade att man skulle gå vidare med indirekta skatter och
företagsbeskattning. I aftonskolan i november 2001 på förde landskapsregeringen fram förslaget om att man borde tillsätta en arbetsgrupp för skattefrågorna, särskilt när det gäller samfunds- och företagsbeskattningen. Det blev
nej. Vi hade ett möte i början på 2002 med finansministeriet där man sade
att Finland är ett enhetligt system när det gäller företagsbeskattningen. Då
ska man tänka på att EU-harmoniseringsreglerna ännu inte var utvecklade på
samma sätt som idag. Men, Lasse Arvela sade att med indirekta skatter är det
en annan sak. Det påbörjades en diskussion om indirekta skatter som sedan
har gått vidare. Landskapsregeringen gjorde år 2004 en utredning, tillsammans med näringslivet, där man också fokuserade på indirekta skatter. Man
tog också upp behovet av en utvidgning av förvaltningen.
Idag står vid nu inför ett sammanfattande förslag, som möjliggör vidare
steg. Det första steget, enligt det här förslaget, är att man skulle se över
klumpsumman, avräkningsgrunden, bland annat med hänvisning till befolkningsrelationen som idag är 0,51. Lägger man ihop avräkningen och skattegottgörelsen under den period vi har haft det här systemet så blir vår andel
ungefär 0,51. Men det har egentligen ingenting med befolkningen att göra.
Herr talman! Om vi nu av analytiska skäl tar de här stegen, så har statsministern och finansministern Katainen sagt att de är beredda att diskutera avräkningssystemet. Jag anser personligen att man borde koppla avräkningsgrunden till utgifterna i rikets budget i stället för inkomsterna, av det skälet
att när man gjorde upp det här systemet så varierade utgifterna väldigt mycket. Man tog in de inkomster som kom in och så använder man dem. I dag har
man ett välfärdsåtagande i Finland. Man satsar på den grundläggande välfärden för hela befolkningen och därför håller man utgifterna på en viss nivå.
När det är dåliga tider så lånar man och när det är bättre tider så betalar man
tillbaka. Det skulle vara en betydligt bättre koppling för Åland om det skulle
vara kopplat till den principen, utgifter istället för inkomster.
Nu kan säkert någon säga att vi kan ju låna motsvarande belopp. När vi nu
är inne i ett läge där vi måste få ner budgeten från en nivå på 240 i avräkningsbelopp till 220, en besparing på 20 miljoner, så ser vi redan nu i den politiska debatten på Åland att vi inte kan säga att vi lånar nu och så tar vid det
sedan. Vi måste pressa ner budgeten. Säger man att man lånar så då sparar
man inte. Det är tyvärr så den mänskliga mekanismen är i grunden. Det är
spara eller slösa, som Sparbanken en gång byggdes på. Låna kan man göra
om man har budgeten på rätt nivå men inte annars.
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Klumpsumman är det första steget där landskapsregeringen har ett åtagande. Det andra är de indirekta skatterna. Varför just de indirekta? Ja, därför att i anslutningsfördraget med EU så finns det ett undantag för indirekta
skatter inklusive acciser. Om Ålands skulle överta det så skulle vi kunna välja
att ha samma indirekta skatter. Men, vi skulle också kunna välja en annan inriktning. Vi skulle kunna göra en grön skatteväxling, sätta mera skatt på onyttig mat och mindre skatt på nyttig mat. Vi skulle kunna sätta lägre skatter på
aktiviteter som vi vill sälja externt, alltså upplevelser inom turismen osv. Nu
ska man inte ställa så stora förhoppningar på skattepolitiken att man gör vad
som helst. Vi måste ändå ha en grundläggande finansiering. Det betyder att vi
kan variera de indirekta skatterna men vi måste ändå få inkomster som motsvarar dagens.
Går vi vidare i den tänkta utvecklingen så gäller det förvärvsinkomstbeskattningen d.v.s. vad vi betalar på våra löner. Som framgår av meddelandet
här så är det betydligt mera komplext. Det gäller hela avtalssystemet, det gäller fackföreningsaktörerna i vårt system och det gäller förhållandet mellan
Åland och riket när det gäller dubbelbeskattning och andra saker. Där behöver landskapet oberoende ha tid på sig att förbereda förvaltningen och förhandla med riksmyndigheterna.
I det här systemet vill jag lyfta upp en annan fördel. Utgångspunkten är det
klumpsummesystem vi har idag. Det ger en trygghet hela vägen tills man väljer att bedöma att skattegrunden för Åland räcker till. Där kommer man in på
de allra väsentligaste frågorna som det gäller att vara uppmärksam på i
högsta grad. Det är när vi tar resurserna d.v.s. vad ska vi beskatta? Idag är det
sjöfarten till väldigt stor del. Utan sjöfart skulle Åland vara på Grönlands och
Färöarnas nivå.
Det har förekommit en diskussion här om att vi skulle överta beskattningen det när det gäller förvärvsbeskattningen och kapitalbeskattningen och att
sjöfarten skulle vara ett nollsummespel. Jag hävdar fortfarande att det är fel
att kalla det för ett nollsummespel. I statens budget betalade man år 2006 42
miljoner för den åländska sjöfarten. Man kunde möjligen säga att statsskatten, som sjöfarten annars betalar och nu får klarerad, den är ett nollsummespel. Men om vi tänker oss att Ålands skulle ha en näring som representerar
30 procent av bruttonationalprodukten och vi ska säga att vi inte tar upp någon åländsk skatt för förvärvsinkomsten, då har vi kvar hela lönebikostnadssdelen som pensioner osv. och vi har kvar kommunerna.
Idag kanske ingen tänker på att staten ersätter kommunerna. År 2006 var
det ungefär 12 miljoner som gick tillbaka till kommunerna. Nu är det mindre
p.g.a. utflaggningen. Men detta måste man räkna in när man räknar den
framtida skattebasen. Det är klart att man kan säga att vi kan ge sjöfarten så
mycket förmåner så att de stannar kvar på Åland. Vad kan vi då ge för förmåner? Ja, vi kan avstå ifrån att ta upp skatt. Men det kan Sverige göra och
det kan Finland göra. Sjöfarten är någon procent, där spelar det ingen roll
budgetmässigt. För Åland har det en viss betydelse om 30 procent av vår
ekonomi ska vara skattesubventionerad, medan övrigt näringsliv inte ska
vara det.
Det här måste man utreda mycket noga före man går vidare med det sista
steget i den här modellen och också hur man gör med inkomstskatten. Det är
precis det som jag har förstått att det är landskapsregeringens avsikt. Att när
man går vidare i utvecklingen så ska man göra det här övervägandet. Vi har
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rätt att ta över, men vi har också möjligheter att avstå. Rätten att ta över är
viktig av autonomi skäl. Vi ska skaffa handlingsfriheten att kunna välja skatteinstrumentet.
Då kan man gå tillbaka till 1920 och sägs att då hade Finland den beredskapen att ge Åland betydande skatteautonomi. Sedan har det gått en annan
väg. Vi måste tro på att vi själva har på problemformuleringsprivilegiet och
förslagsprivilegiet när det gäller vår autonomi, att för riksmyndigheterna ta
upp en diskussion om detta.
Ser vi detta som en helhet med ramlagsmodellen i övrigt så är det här en
teknik, ett format och en möjlighet där vi kan välja vad vi vill göra på ett annat sätt. Lagtinget ska avgöra huruvida vi tar risken eller möjligheten med
den utvidgade skattebehörigheten. Det är ändå lagtinget som ska välja. Det
har ju en mycket stark förpliktelse för oss här i lagtinget att inför val och i
allmänhet och förklara för medborgarna varför vi säger ja till att reformera
klumpsumman, varför vi säger ja till indirekta skatter men vi vill inte i det här
skedet gå vidare med inkomstbeskattningen eller med företagsbeskattningen.
Jag ska i alla fall nämna en fördel med att överta inkomstbeskattningen. Det
är komplicerade förhandlingarna på arbetsmarknaden. Men vi kunde komma
ett steg längre när det gäller kommunreformen, vi skulle ha en enhetlig inkomstbeskattning för landskapet och kommunerna. Det skulle möjliggöra en
bra fördelningspolitik socialt och regionalt. Det skulle vara intressant att utveckla skattesystemet i jämförelse med vår omvärld och kanske samtidigt
kunna hitta någorlunda enkla administrativa lösningar. Det är där vi har vår
fördel, vi är inte bunden av skattesystemen som i övriga nordiska länder där
man under många år har byggt upp ett system som är svåra att ändra.
I Sverige gjorde man ett stort försök 1990-1991 som urholkades. Nu har vi
en regering som det använder skatteinstrumentet mycket aktivt, mycket eftertänksamt och mycket klokt med några undantag när det gäller arbetslöshetsförsäkringar osv. Ltl Johan Ehn hälsa till sin moderata kollega att skattepolitiken är bra men undantagen sticker i ögonen.
Herr talman! Jag hade också tänkt ta upp också lagutskottets betänkande
när det gäller ramlagen för jag tyckte att det blev lite orättvist behandlat senaste gången. Jag utgår från att det här ärendet kan blir bordlagt och att ramlagsdiskussionen och skattediskussionen kommer upp på nytt.
Sammanfattningsvis tror jag att det väsentliga med landskapsregeringens
program, avsikten när det gäller självstyrelselagsutvecklingen och när det gäller det här skattemeddelandet, så är att det nu finns en reell grund att gå vidare. Om vi har lite olika åsikter när det gäller takten så finns det i alla fall
möjligheter till samsyn. Det möjliggör att komma ifrån slagordsdebatten och
ta upp konkreta förhandlingar med riket. Jag tror inte alls vi behöver vara
pessimistiska. Det kommer inte att bli lätt men om vi är övertygade och kan
argumentera så har det gått förr. Varför skulle det inte gå nu?
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Jag vill börja med att tacka ltl Erland för en intressant analys av det som varit och det som komma skall.
Specifikt vad gäller sjöfartspolitiken och stödet i synnerhet så delar
jag den analys som ltl Erland gör, även om de siffror som ltl Erland använde är lite föråldrade. Mycket har hänt i.o.m att Eckerökoncernen har
valt att flagga ut två av sina flaggskepp på passagerarsidan. Det allvar-
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liga för oss med detta, det är inte bara det att vi tappar dynamik i ekonomin, är att vi även tappar arbetsplatser på sikt. Vi har tappat en stor
del av den åländska arbetsmarknaden. Då är frågan vad som bäst? Att
ha ett instrument där man kan agera oavsett att det kostar samhället,
den offentliga sidan en del, eller stillatigande se på när såväl arbetsplatser som delar av samhällsekonomin flaggas ut?
Ltl Olof Erland, replik

Det är en besvärlig problematik med utflaggning. Det är arbetsmarknadskonkurrens och skattekonkurrens som gör att Sverige har bedömts
som mer förmånligt. Jag tycker ändå att det nu finns en lyhördhet för
sjöfartsfrågor i Finlands regering. Den nya tonnageskatten är absolut
någonting som gynnar rederier i Finland och därmed också Åland, även
om vi idag inte har så många rederier som direkt drar nytta av det. Det
ger också lägre kommunalinkomstskatt. Vi har en fråga som vi pressar
på, det är reserveringen som länge varit på tal. Det är en besvärlig situation när det finns latenta skatteskulder. Anskaffningsreserveringen
fanns faktiskt med på aftonskolan 2003, tror jag det var, som ett löfte,
men med citationstecken, tyvärr. Jag håller med om att vi ska visa framfötterna här, absolut.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gun Carlson

Herr talman! Frågan om utvidgning av vår självstyrelse har varit ständigt
närvarande under alla mina år i landskapsstyrelse och lagting. Frågan har varit med ännu längre för de äldre lagtingsledamöterna. Det är en gammal
fråga.
Särskilt mycket har inte hänt under de här åren. Det har i sin tur lett till en
viss uppgivenhet hos en del, höga mål har ställts av några, frustration hos
andra, en del har jobbat med envis beslutsamhet och några varit nöjda med
sakernas tillstånd. Det har funnits olika grader av självstyrelseutvecklingsvilja.
I budgeten för 2010 visar landskapsregeringen sina avsikter när det gäller
självstyrelseutvecklingen och anger bl.a. att landskapsregeringen kommer att
tillsätta en parlamentarisk grupp med uppdrag att utarbeta underlag för en
modernisering av autonomisystemet med den danska ramlagen som modell.
Uppdraget ska även omfatta utformningen av en utvidgad åländsk beskattningsrätt.
Dessa politiska linjedragningar från landskapsregeringen omfattades enhälligt av lagtinget i samband med budgetbehandlingen. Det här var det
första nya goda steget.
I måndags, när lagutskottets eniga betänkande om ramlagsmotionen presenterades och diskuterades, kunde en ny positiv ton skönjas, eftersom alla
partier, också de som inte var med i lagutskottet och behandlade motionen,
stödde betänkande, såvitt jag kunde höra.
Vi kunde notera en enighet i lagtinget bland alla partier om att arbeta för
att Ålands självstyrelse skall baseras på en s.k. ramlagsmodell som grund för
det politiska systemet mellan staten Finland och landskapet Åland.

102

Det är för övrigt ett bra betänkande som utskottet har presterat, beröm är
på sin plats till utskottsmedlemmarna.
Detta gläder oss i centern som har tagit till sej den ”danska modellen” och
kommer att stöda det kommande arbetet med en ramlagsmodell. Denna
grundsyn hos centern fördes fram i måndags när ltl Harry Jansson höll sitt
centeranförande.
Samtidigt med det bordlagda lagutskottsbetänkandet har vi nu det efterfrågade skattemeddelandet på bordet och det får alltså behandlas i samma
anförande varför jag kommer att tala lite om båda handlingar.
I och med skattemeddelandet har vi nu en gemensam grund och diskussionsunderlag för det fortsatta arbetet med att överta beskattningsrätten.
Landskapsregeringen konstaterar helt riktigt att meddelandet ingalunda är
en slutrapport utan ska ses som dels faktamaterial med hänvisningar till tidigare utredningar och rapporter, dels ge en vink om vart vi vill.
Landskapsregeringen konstaterar också; ”att frågan om en egen beskattning även har beröring med förslaget om den åländska autonomin framöver ska utvecklas utifrån en ramlagsmodell”. Det var ett citat från skattemeddelandet.
Självklart har frågan beröring med ramlagstänkandet. Övergången till en
ramlag förutsätter givetvis att samförstånd först måste nås om ansvaret för
beskattningen och den offentliga ekonomin, annars blir det svårt. En ramlag
för Åland utan skattebehörighet tror jag inte att vi vill se. Därför måste också
behandlingen av de här frågorna ske i samma forum. Jag kommer att återkomma till den framtida processen.
Frågan om egen beskattningsrätt handlar om huruvida vi på Åland ska få
bestämma om våra inkomster och inte bara om våra utgifter. Idag får vi bestämma när och hur vi ska äta ur vår matsäck, men vi har ingen möjlighet att
packa matsäcken så att vi alla hålls mätta och nöjda, utan vi får ta vad som
finns. Det är alltså någon annan som packar matsäcken, d.v.s. riket bestämmer hur stor klumpsumman ska vara.
Erfarenheterna av klumpsummesystemet kan beskrivas som både och. Vi
har hört finansminister reda ut många av dessa saker så jag ska inte upprepa
för mycket.
Klumpsumman baserar sig på avräkningsgrunden som har visat sig vara
tämligen osmidig. Vi har också just hört i ltl Olof Erlands anförande av
samma sak egentligen. Systemet har i alla fall under åren väckt ett antal skriverier, antaganden och påståenden, mer och mindre seriösa och sakliga.
Formuleringarna har handlat om huruvida Åland är närande eller tärande.
Ingen har kunnat ge de slutliga svaren på det.
Landskapsrevisorerna påpekade i sin senaste revisionsberättelse att man
bör se över möjligheterna att ändra avräkningsgrunderna och visade på siffror som talar för det.
Samma sak upprepades i finansutskottets betänkande om revisionsberättelsen. Utskottet uppmanade landskapsregeringen att överväga upptagande
av förhandlingar med riksmyndigheterna om en revidering av avräkningsgrunden. Det här kanske tål att sägas nu eftersom man anser att man inte får
blanda ihop övertagande av skattebehörigheten med detta. Jag tror att det
ska göras men det får inte göras på bekostad av ramlagsarbetet i den parlamentariska kommittén. Det är kanske lagtinget som ska sköta den parlamentariska kommittén och landskapsregeringen ska se till att fullfölja det som re103

visorer och finansutskottet har uppmanat till. Så kanske man kan skilja på
uppdragen tydligare.
Enligt självstyrelselagen utgör skattegottgörelsen den del av den i landskapet uppburna inkomst- och förmögenhetsskatten som med 0,5 procent
överstiger motsvarande skatt i hela riket. Skattegottgörelsen skall stimulera
till att föra en näringspolitik som skapar underlag för ökade skatteintäkter.
Allt det här är gott och väl och vi känner alla till det.
Jag vill ändå påminna om Åland i själva verket erhåller endast en tredjedel
av skattegottgörelsen, d.v.s. den tredjedel som motsvarar den direkta skatten
medan två tredjedelar av skattegottgörelsen går till indirekta skatter. Skulle
Åland erhålla hela 0,5 procent, alla tredjedelarna, så skulle vi verkligen kunna
bedriva en helt annan sorts näringspolitik såsom man skriver i inledningen i
skattemeddelandet i kapitlet om skattegottgörelsen.
Utfallet av skattegottgörelsen kunde ha varit ännu bättre genom åren liksom avräkningsgrunder som revisorerna påpekade. Det är också skäl att
kanske diskutera om det är rätt eller fel som det är nu.
Det landskapsregeringen nu föreslår är att man ska inleda förhandlingar
med regeringen om en reform av det ekonomiska systemet genom ändringar i
självstyrelselagen så att rätten att fatta beslut om överföring av behörigheten
tillkommer lagtinget.
Enligt meddelandet vill landskapsregeringen i detta skede sätta fokus på
olika delar av skattesystemet inom ramen för en modell med behörighetsöverföring från riksdagen till lagtinget enligt den s.k. ramlagstanken, d.v.s. att
lagtinget efter moget övervägande kan besluta om övertagande bl.a. av statens nuvarande beskattningsrätt.
Landskapsregeringen föreslår nu en stegvis modell där lagtinget själv kan
besluta om övertagandet enligt en med riket överenskommen avräkningsgrund. Det skulle innebära flera omfattande förhandlingar om avräkningsgrunden vid varje steg vi vill ta.
I det kommande arbetet vill jag stöda det som finansminister Perämaa just
sade, att i det kommande arbete med övertagande av skattebehörigheten
måste vi se till att bereda ett system som blir tillräckligt lättarbetat, begripligt
och flexibelt för att vi inte ska skapa komplicerade system, kanske typ skattegränsen, som kommer att göra det svårt för invånare och företag att följa med
i svängarna och att förstå vad det är som gäller och att kunna tolka all eventuell ny skattelagstiftning.
Det har sagt några gånger idag men jag vill också påminna om att våra
kommuner verkligen genom åren har klarat av att besluta om sina egna skattesatser och de har haft egen beskattning, även om man har köpt förvaltningen av skatteverket. Intressant att notera är att kommunerna i själva verket
alla dessa år har haft plattskatt, det som har diskuterats i olika andra sammanhang. Jag tänkte inte ta upp det, men jag tycker man kan komma ihåg
det.
Det är inte bara vi som tycker att självstyrelsen bör utvecklas. De utredningar som på senare år har presenterats, vi har redan hört om den utredning
som Bertil Roslin gjorde 2006 på uppdrag av den finska regeringen, och den
oberoende forskare Maria Achréns utredning, de båda utredningar visar med
tydlighet att vår självstyrelse hamnat på efterkälken.
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Ålandsmodellen som under åren ofta har framhållits som en föregångare
har i själva verket blivit ett inte alls modernt politiskt system när det gäller
möjligheterna till självstyrelse.
Nu har vi det främsta verktyget, det som brukar efterfrågas, d.v.s. enigheten och samstämmigheten i lagting och landskapsregering. Enighet om att arbetet med ramlag och övertagande av beskattningsbehörighet skall inledas.
Så långt på väg har vi aldrig varit förut. Nu är det vi själva här i lagtinget och i
landskapsregeringen som ska göra arbetet. Ingen annan kommer att göra det
åt oss. Det är vi som måste tro på oss själva och på vår förmåga att sköta oss
själva, för vem ska tro på oss om vi inte gör det själva?
Centern stöder landskapsregeringens strategi där man säger att man vill
tillsätta en parlamentarisk kommitté som får i uppdrag att utarbeta ett underlag för en modernisering av självstyrelsesystemet enligt ”ramlagsmodellen” och att i det arbetet också utarbeta underlag för ett övertagande av
beskattningsrätten, också enligt ramlagsmodell, för att sedan inleda förhandlingar med riksmyndigheterna. Här kommer man att få ett litet tidtabellsproblem, tror jag. Därför att grunden i kommittéarbetet borde egentligen var klar
så att man i samband med den kommande finska regeringens regeringsprogram kunde få in något av det här. Här gäller det för landskapsregeringen att
ganska snabbt tillsätta en kommitté med folk som kan de här frågorna. Jag
tänker då på mina lagtingskollegor som är intresserade av de här frågorna
och som kan dessa frågor. Det är bra om man hittar någon som har erfarenhet av att kommunicera med rikets myndigheter för det kommer att bli nödvändigt. Vi har många sådana personer här i salen.
I debatten i måndags ställdes flera relevanta frågor om varför vi ska ha en
ramlag. Jag tycker att både centerns Harry Jansson och Frisinnad Samverkans Roger Jansson angav flera goda argument, men det finnas säkert många
flera. Jag tror att det är viktigt att man hittar väldigt många goda argument
för det här. Jag tror själv att jag har ett argument. Jag tror att det skulle bli ett
mycket större intresse på Åland för att delta i politiska arbeten om vi verkligen hade en ramlag och egen beskattning. Då blir det mera meningsfullt än det
kanske alla gånger är här.
Sedan när kommittén har gjort sin hemläxa, har gjort ett bra jobb och beställningen är klar, då är det väl dags att inleda förhandlingar med riket och
dess regering. Det viktigaste i den här processen, som nu föregår tillsammans
med den parlamentariska kommittén, är det faktum att lagtinget nu igen
uppvisar en samstämmighet. Det kanske är det som mest kommer att borga
för att vi får en framgång och en framgång ska vi önska oss. Tack.
Ltl Olof Erland, replik

Fru talman! Ltl Carlsons anförande innehöll mycket av det som vi är
överens om. Jag skulle vilja påpeka ett par saker som man bör tänka på.
Det första är, som lagutskottet faktiskt skriver, att den finansiella
mekanismen mellan Färöarna och Danmark och Grönland och Danmark
är ju faktiskt lite speciell och nästan omöjlig för oss att ta över. Man får
väl sätta ramlag inom citationstecken. Det kan vara många varianter.
En ännu viktigare sak är att vi nu är eniga om beskattning och ramlag.
Men så var det ungefär i början på 80-talet också. Man skulle kunna
överta åtminstone den direkta beskattningen. Det var en mycket väl utvecklad ramlagsmodell, men då bedömde man att man hade gjort allde-
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les för mycket detaljarbete på hemmaplan och man fick backa och börja
med principerna. Det bör man tänka på också den här gången.
Ltl Gun Carlson, replik

Fru talman! Ja, det är säkert bra om man tar till vara de erfarenheter
man har av sådana här processer tidigare. Det är säkert så att vi inte kan
jämföra de ekonomiska lösningarna rätt upp och ner mellan Danmark
och Färöarna och Grönland och mellan Finland och Åland, det tror inte
jag heller. Detta som jag sade att den parlamentariska kommittén ska
jobba fram och göra sin hemläxa betyder ju inte att man ska ha detaljlösningar. Det tror inte jag heller att går. Men man måste ha den här
klara linjedragningen så att man går till Helsingfors helst med ”en
tunga” och faktiskt kan vara eniga. Det är väl den första förutsättningen.
Man har i alla tider sagt i Helsingfors; ja, ja bara ni skulle bli eniga på
Åland så går det nog. Man ska akta sig för allt för många detaljer ännu i
det här arbetet. Detaljerna kommer nog sedan.
Ltl Olof Erland, replik

Fru talman! Jag håller med. Jag tror att vi faktiskt kan komma framåt.
Speciellt intressant med den här ekonomiska ramlagsmodellen som vi
behandlar idag i meddelandet, är just att den löser problematiken med
balansen mellan ekonomi och lagstiftning. Tar man över olika delar av
beskattningen så minskar man klumpsumman. Det finns alltså en sort
kommunicerande kärl däremellan. De grundläggande principerna, det
är ungefär där man ska argumentera för riksmyndigheterna.
När det gäller lagstiftningen har vi mycket mera besvärliga diskussioner jämfört med Färöarna och Grönland när det gäller EUanslutningen, t.ex. att det är utrikespolitik när det gäller EU i Finland
och där har vi fullt sjå att få in våra procedurer. Där har vi en ramlagsproblematik som inte är löst på något sätt.
Ltl Gun Carlson, replik

Talman! När det gäller de diskussioner som kommer att behöva föras
om ändringarna i avräkningsbeloppet, klumpsumman, så är det klart att
varje gång Åland tar över någonting så kommer ju klumpsumman att
behöva diskuteras om. Det här blir säkert många, långa och besvärliga
förhandlingar. Lyckligast kanske det skulle vara om man skulle ta hela
rubbet på en gång. Men det lär väl knappast låta sig göras.
Den andra frågan, om huruvida man kan få en tillräckligt bra lagstiftning, så är det väl just det som ramlagen ska försöka sortera bort. Vi ska
försöka sortera bort sammanblandningarna av behörigheterna som vi
har nu. Det är väl det som är önskemålet med en ramlag så att det blir
tydligt och klart vad Finland ansvarar för och vad Åland har hand om.
Det ser jag som det viktigaste med ramlagen. Ingetdera av detta kan göras utan varandra, det måste göras samtidigt i samma process.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Efter extrem födslovånda har nu landskapsregeringen presterat
det s.k. skattemeddelandet. Sist i meddelandet finns landskapsregeringens
106

ställningstagande som man måste säga att inte är särskilt tydligt. Efter alla
utredningar som gjorts i detta ämne och den nu rådande ekonomiska situationen, som helt klär av det synnerligen otrygga klumpsummesystemet, så
kanske man kunde ha förväntat sig lite tydligare skrivningar.
Men vi har lärt oss att med denna ytterst försiktiga regering är varje litet
steg att glädjas åt. Några sjumila kliv kommer det inte!
Landskapsregeringen föreslår att utvecklingen sker stegvis och på så sätt
får lagtinget ta ställning till varje steg enligt ett slags ramlagstänkande och
modell. Det kan vara en framkomlig väg, men är väl i detta skede närmast ett
sätt för liberalerna att komma ur den mest akuta knipa. Jag tänker på annonsen för valet 2007 som tog priset som valrörelsens mest populistiska utspel.
Där man knuffandes på en tant i rullstol "tutade ut" att man minsann hellre
satsar på sjukvård än på skattebyråkrater. Med denna modell, som det ju är
helt riskfritt att vara för, så kan man ju senare vara emot och stå på bakhasarna som vanligt. Jag tänker inte ”pottra” desto mera på liberalerna som har
sin fulla rätt att vara längst bak i kön av utvecklingsivriga partier. Man verkar
ju numera i alla fall stå i den kön, vilket är en klar förbättring.
Talman! För obunden samling, som däremot hör till dem som är längst
fram i kön, är det förstås frustrerande hur långsamt självstyrelsens utveckling
går. Men samtidigt kanske något av ett nödvändigt ont, vilket motiverar väntan på det goda.
Vi har sedan länge förespråkat en utveckling av den ekonomiska självstyrelsen och sett det som ett naturligt nästa steg för Åland. Man behöver således inte fundera på vår inställning. Vi är redan några hållplatser framåt. För
vår del kan man mycket väl tillämpa den av landskapsregeringens nu inslagna linje vad gäller metodik och prioriteringar.
Jag ska inte orda dess mera om detaljer utan vill lyfta blicken lite och
nämna några viktiga argument för denna utveckling och saker vi måste tänka
på.
Talman! Egen beskattningsrätt för landskapet skulle kräva och innebära
att vi tog ett större ekonomiskt ansvar för den förda politiken. Vi skulle inte
kunna hamna i en sådan situation som vi är idag, när var tredje peng på intäktssidan saknas, utan att vi förmår att ta tag i utvecklingen med kraft och i
tid. Vi måste tänka på att det kommer att leda till en betydligt mer handfast
ledning av den ekonomiska politiken.
En egen beskattningsrätt skulle ge oss många fler verktyg att driva politik,
från att ha en verkstad med bara slägga och järnspett skulle vi få verktygen
att driva en mycket aktivare socialpolitik, miljöpolitik och näringspolitik mm.
Vi skulle dessutom förstå sambandet mellan dessa på ett helt annat sätt som
de stater och autonomier, som har dessa verktyg, gör. Vi kommer att ha en
helt annan möjlighet att fortsätta att förfina det samhället vi ärver. Vi måste
tänka på att för att få bygga framtidens Åland så måste vi ha dessa verktyg.
En egen beskattningsrätt innebär ett tryggare ekonomiskt system där vårt
öde är i våra egna händer. Klumpsummans otrygghet ser vi i dagens ekonomiska situation. Men än värre är att systemet i sig självt gör sig passivt och
utvecklingsovilligt och det medverkar till en stor offentlig sektor, vilket i sig
tenderar att bli en stat i staten som stoppar nödvändig utveckling som behövs
för att upprätthålla en god service i offentlig sektor.
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För att skapa välfärd behövs dessa verktyg, därför blir den nämnda annonsen extra fel. Vi måste tänka på att komma ur denna rävsax och istället få ett
system som verkar katalyserande på sin egen utveckling.
En egen beskattningsrätt har liknats vid ungkarlen som flyttar hemifrån eller hemmafrun som gör revolt och skaffar sig ekonomisk självständighet.
Dessa liknelser är ytterst relevanta. Vad som kan tyckas som riskfullt och rent
av dumdristigt före det sker, ses efter att det har skett som det bästa som
kunde ha hänt.
Som talesättet säger: ”Den som inte vågar förlora fotfästet för en stund kan
aldrig ta ett steg framåt.” Vi måste tänka på att våga ta steget.
En egen beskattningsrätt och utökad självstyrelse skapar ny utmaning för
samhället och gör att det finns behov av kvalificerad arbetskraft både direkt
och indirekt. Direkt i förvaltningen och indirekt i de nya företag som kommer
i möjligheternas kölvatten. Det gör att Åland blir intressant och utmanande,
vilket gör oss attraktivt. Framförallt för de framtida generationer åländska
ungdomar som har något att komma hem till. Det kommer att vara hård konkurrens om arbetskraften framdeles när det av demografiska skäl uppstår en
arbetskraftbrist. Vi måste tänka på att vara ett attraktiv alternativ där man
vill slå ner sina bopålar.
Talman! Enda vägen att vandra är den nu inslagna vägen mot större ekonomiskt självständighet. Det kommer att ta tid och många uppförsbackar att
staka sig uppför men det är mödan värt. Obunden samling är med på tåget i
de främre vagnarna och kommer att vara aktiva även i den fortsatta processen.
Ltl Olof Erland, replik

Fru talman! Ltl Sundman kom så småningom in på sakfrågan här. Han
tyckte att det var värt att diskutera liberalerna som han gjorde med verbal slägga och spätt, att vi står längst bak i kön, men det är ju precis det
vi inte gör. Vi kanske har stått bakom obundna och väntat på vad som
ska hända. Men nu stiger landskapsregeringen fram, lägger fram ett
meddelande, har planer på utveckling av självstyrelselagen och tar stegen för hur man ska komma vidare. Varför inte lämna fixeringen på liberalerna? Det är ju helt klart att vi inte ersätter sjukvården med skatter,
utan vi vill använda skatt för att säkra välfärden. Vi ska inte ersätta sjukskötare med skattebyråkrater, absolut inte.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag sade ju att jag inte tänker "pottra" på liberalerna längre,
för jag har inte någon anledning. Liberalerna står nu i samma kö som
alla andra. Det tycker jag att är positivt. När någon ändra sig till det
bättre ska man inte klaga. Jag vill bara påminna om att det inte alltid
har varit så. Förhoppningsvis har sådana påminnelser också den rollen
att man från liberalernas sida inte går tillbaka till det beteende att man
är emot den här utvecklingen. Jag hoppas att vi tillsammans kan vara
för att nu äntligen sjösätta det här tänkandet. Det är ytterst positivt. Jag
gratulera er till den insikten.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Man brukar tala om flaggdagar och märkesdagar. Det här
får väl då vara en märkesdag när den som är sist i kön är först i kön. De
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sista skola bliva de första eller hur det står i bibeln? Möjligen står det
tvärtom, men för liberalernas del skriver vi numera att vi är först i kön
och vi ska också leda Sundman framåt.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det var någon som ropade amen här i salen och det betyder
så skall ske. Vi ska hoppas att det ska bli amen, att så skall ske.
När det gäller liberalernas utvecklingsvilja är det som sagt positivt att
man nu står med oss andra i samma kö och väntar på att få komma till
en annan framtid när det gäller den ekonomiska självstyrelsen. Jag tror
att man har kommit till insikt när man har lett till landskapsregeringen
och också har en finansministern i den här landskapsregeringen som
har fått genomlida den här tiden när klumpsumman har gått så här på
tok och när klumpsummesystemets brister verkligen visar sig. Det är alltid bra när folk kommer till insikt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Camilla Gunell

Fru talman! Jag vill gärna börja det här anförandet med ett citat av Mona
Sahlin som hon sade i samband med att hon blev partiledare för det socialdemokratiska partiet i Sverige 2007: "Vi ska både slå vakt om tryggheten och
vilja omfamna äventyret och alltid, alltid vara en förändrande kraft”. Det
här citatet är beskrivande för socialdemokraternas syn i beskattningsfrågan,
att vilja slå vakt om tryggheten men också vilja omfamna äventyret och förändra eftersom alla samhällen måste ha visioner. Politikernas uppgift är att
försöka se längre in i framtiden och formulera nya mål. System ska ifrågasättas och man måste söka nya vägar som fungerar i enlighet med nya tiders
krav och som kan trygga välfärden också för framtida generationer.
Det finns idag en bred politisk vilja, som jag uppfattar det, och enighet
bland de åländska partierna om att utveckla självstyrelsen som efter ett decennium fyller 100 år. Det finns också en enighet om att det viktigaste utvecklingsområdet är den ekonomiska självstyrelsen.
Socialdemokraternas hållning i frågan om egen beskattning har länge varit
negativ. Klumpsumman har ju trots allt gett Åland goda finanser under årens
lopp och man har inte sett relevansen och nyttan av att överta beskattningsrätten. Det är heller ingen hemlighet att man varit rädd för att ge de borgerliga partierna möjligheten att drastiskt sänka skatterna på Åland och försämra välfärden.
Därför lyfter vi den här frågan till diskussion i partiet under vår senaste
partikongress i oktober. Vi kan konstatera att vi som har jobbat mera dagligdags i politiken kanske ser lite ljusare på frågan än vad vårt partifolk gör i
allmänhet.
Vi har nu levt med klumpsummesystemet i nästan 20 år och har sett fördelarna och nackdelarna med systemet både i hög- och i lågkonjunktur. Nackdelarna, som blir särskilt märkbara i lågkonjunktur, är att vi är bakbundna av
rikets ekonomiska framgångar och bakslag och av rikspolitiska skattebeslut.
Vi får ta emot det vi får, med väldigt lite utrymme att påverka intäktssidan.
Ökad behörighet skulle stimulera till en mer aktiv och ansvarsfull ekonomisk
politik och med ökat ansvar kommer också mognad och kompetens.
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Här finns, som jag ser det, en liten klyfta mellan den politiska sfären och
folket i gemen. Som jag upplever det så vill inte folk ha egen beskattning. De
flesta tycker att systemet idag fungerar bra. De flesta värderar tryggheten
högre. De har heller inte tilltro till att åländska politiker klarar av utmaningen. Man är rädd för svågerpolitik och att förvaltningen inte klarar skatteadministrationen. Det är en oro som vi måste ta på stort allvar. Vi har tagit den
på allvar i vårt parti och säger att vi måste få veta mer, få klarare besked om
vilka fördelarna är och vad vi ska ha behörigheten till. Vi måste också kunna
garanterat att Åland klarar sig självt, med de pengar vi själva genererar. Nu
när samhället ska spara och känner av utflaggningar och ökad arbetslöshet är
det kanske ännu svårare att övertyga.
Det här meddelandet som landskapsregeringen har givet ger en bra grund
men det ger heller inte några tillräckliga svar, utan man listar själv en del frågor. Det är ju kännetecknande för var vi står idag. Det finns fortfarande
mycket mer kunskapsområden som vi måste titta närmare på.
Frågan om en egen beskattning måste få ett ökat folkligt stöd. Vi är eniga
om att vi måste lära oss mer. Vi är också öppna för nya argument. Det är ju
sunt och rimligt att folket kräver att få mer kunskap innan man går vidare
och ska ta ställning till en framtid som man väljer kanske främst för kommande generationer för sina barn och barnbarn.
Många tycker till och med att det är tur att finnarna är så motsträviga så
att det inte blir något av. Min uppfattning är att de flesta kommer att vara
skeptiska tills de får svar på sina relevanta frågor. Man vill veta om vi i tillräcklig grad klarar av att slå vakt om tryggheten och hur en egen beskattning
skulle påverka människorna i vardagen.
Socialdemokraterna har lanserat en egen modell i frågan om egen beskattning, åtminstone ett steg på vägen på den här resan. Vi har kallat det "egna
pengar i börsen." Det är ett argument som jag möter och också får förståelse
för. Man tycker att tanken är hederlig och rejäl, att Åland lever på de pengar
vi själva genererar. Vi är varken tärande eller närande. Det är naturligtvis fel
att vi skulle vara närande, de pengar vi genererar borde vi själva också kunna
administrera och använda till utvecklingen på Åland. Det är också fel att vara
tärande och ta från någon annan, som t o m har folk i brödköer.
”Egna pengar i börsen” är en modell som har utvecklats av tidigare partiordförande Barbro Sundback. Den går ut på att vi visar att Åland, under en
övergångstid, kan klara av att försörja välfärden på egna pengar; dvs alla
åländska skattepengar stannar kvar på Åland i sin helhet och förs in i landskapets budget. Skattereglerna skulle vara desamma som i Finland men med
en rätt att avvika med t.ex. fyra procent. Det här är en modell som också finns
i Skottland.
Med det systemet slipper man undan misstankarna på att Åland vill ha
skatteinstrumentet för att skattekonkurrera med Finland. Vi måste visa att
målet inte är ett skatteparadis. Vi kommer också ifrån det faktum att Åland i
dagsläget ser ut som en stor utgiftspost i rikets budget. Det ger Ålands lagting
ökade möjligheter att ansvara för sin egen finanspolitik.
Vägen till egen beskattning är lång. Det är klokt att ta små steg om man
faktiskt vill nå framgångar. Det säger också landskapsregeringen i sitt meddelande. Den lärdomen kan man väl dra av tidigare års kamper för att få till
förändringar i självstyrelselagen. Alla förändringar som gjorts, har gjorts efter
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en lång process med parlamentariska förberedelser på hemmaplan och sedan
i gemensamma arbetsgrupper med rikets representanter.
Vi tycker att det är olyckligt att regeringen kopplar samman utvecklingen
av den ekonomiska självstyrelsen med en ramlag. Vi tror att om motståndet
är stort mot ökad skattebehörighet för Åland, så är den förmodligen ännu
större om man vill säga att metoden för att nå dit är en ramlag. Att man från
rikets sida skulle ge Åland en fullmakt att fritt fram, när det passar Ålands
lagting, överta behörigheten.
Om vi ska nå framgång i den här frågan och vinna folkets gehör så måste vi
vara realistiska och pragmatiska. Vi menar att vår modell är ett sätt att
komma framåt och bevisa för folk att vi verkligen klarar av att leva på våra
egna pengar och visa för rikets representanter att vi kan hantera skattefrågan
på Åland.
Socialdemokraterna förespråkar att vi omfamnar äventyret, men att vi gör
det realistiskt och konkret och att frågan har legitimitet också bland Ålands
folk.
För oss är det viktigt att Åland är ett starkt nordiskt välfärdssamhälle
framöver med en välfungerande offentlig sektor. Att vi fortsättningsvis har en
progressiv beskattning, att vi har full sysselsättning och att näringslivet har
de bästa möjliga verksamhetsförutsättningar. Vi anser också att trygghetsparagraferna ska kvarstå och att Finlands finns där vid olyckor, katastrofer och
särskilda svårigheter. Och naturligtvis också att vi har den fortsatta möjligheten till extra tillskott vid stora investeringar som t.ex. elkabeln.
Vi deltar gärna i ett fortsatt parlamentariskt arbete och hoppas att vår modell ska finna intresse och gehör även bland andra partier. Om inte i början
av förhandlingarna, men kanske under resans gång. Tack, herr talman.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Vi som är måna om och intresserade av att utveckla vårt
ekonomiska system vi slår också väldigt starkt vakt om tryggheten. När
det gäller att argumentera ut till folket varför det skulle vara bra att
överta beskattningen för Åland, så kan jag hjälpa partiordförande Camilla Gunell att tala om att Åland under många och långa perioder har
varit en nettobidragsgivare till Finland just när det gäller det sociala systemet. År 2005 betalade vi 64 miljoner mer än vad vi egentligen fick
tillbaka. Det skulle vi kunna få mycket trygghet för Åland om vi skulle
kunna använda de pengarna. De senaste fyra åren är den totala summan
100 miljoner euro. Vi får mycket trygghet för de pengarna. Det handlar
också mycket om hur man frågar så får man svar.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag tycker att ÅSUB:s utredning var ett väldigt viktigt steg på vägen.
Den klargjorde ju mycket av de här penningströmmarna. Det är viktig
kunskap och information som vi absolut behöver ha i grunden för den
här debatten. Den visar ju att Åland klarar av att leva på i stort sett egna
pengar. Sedan är det en annan sak att folk kanske inte läser ÅSUB:s
rapporter så ofta. Det är vår sak som politiker att ha den kunskapen och
också argumentera ut till befolkningen. Nog tror jag också att landskapsregeringen känner till att den här frågan inte på det sättet är så en-
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tydig. Det är ännu ett stort arbete att övertyga både befolkningen på
Åland och riksmyndigheterna i Helsingfors.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Tack herr talman! Det var nog väldigt tydligt i det här anförandet att socialdemokraterna nu tar ett steg bakåt mot vad man tidigare har gjort
när man har varit rätt så progressiv i de här frågorna. Vi hör ju själva ltl
Gunell stå här och tala om tveksamheter till om vi klarar oss på våra
pengar och att det behövs ytterligare utredningar. Jag tror att det som
skiljer oss allra mest är tilltron till vårt näringsliv. Det är någonting som
är väldigt viktigt att bejaka här. Det är det som det handlar om. Antingen vill man ha det som nu och följa skattesystem och liknande enligt det
finska systemet, annars har man en stark vilja att också utveckla och säger att och näringslivet har möjligheter att gå andra vägar än att följa det
finländska näringslivet.
Ltl Camilla Gunell, replik

Vad gäller tron på det egna näringslivet så har inte vi någon avvikande
uppfattning. Jag tror att det åländska näringslivet har både den kapaciteten, kompetens, uppfinningsrikedom och den flexibilitet som behövs
för att kunna anpassa sig till nya tider. Det är inte det som skiljer oss åt.
Det som jag menar, och som jag också har gjort, är att jag har lyssnat på
partiets medlemmar. Det måste vi också göra här i lagtinget som folkvalda, lyssna på befolkningens uppfattning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Reell autonomi betyder att folket får bestämma. Det är
klart att det har en avgörande betydelse att man förankrar alla beslut i
de tänkta stegen när man går vidare. Det är upp till vart och ett parti att
göra det. Men att säga nej till möjligheten att välja, det förstår jag inte
vad det har med demokrati att göra? Inte ens med socialdemokrati? Det
är möjligheten att välja som vi står för, inte ensamma utan i mandat av
de röster vi har i partierna.
Den förlupna hemmafrun är tillbaka om man ska ha ett sytningsavtal.
Inte blir det lättare att räkna ut skatterna som kommer från Åland. Det
är ju därför vi har klumpsummesystemet. En skatteprocess tar minst två
år och med överklaganden tre år. Vem ska hålla på att räkna ut det? Då
får vi nog dra ner på sjukvården och anställa skattebyråkrater.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag måste säga att jag blev lite förvånad över ltl Olof Erland, att säga nej
till rätten att välja. Jag förstår inte vad han menar med den frågan överhuvudtaget? Men han kanske kan förtydliga det?
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Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Om det är så att vi har en ramlagsmodell när det gäller
finansieringssystemet så kan vi välja att gå vidare med en reformerad
klumpsumma efter förhandlingar. Vi kan välja att gå vidare med indirekta beskattningen, om vi får support från folket. Men att säga att det
är så genant och i riket så tycker de så här om ålänningarna, det är det
som ska styra oss. Alltså, vad skriver vi idag? 2010! Ska vi gå tillbaka i
historien och klä oss i säck eller fårskinnskläder och tycka att riket ska
säga vad vi ska tycka? En ramlag säger inte att vi ska ta över allting. Det
säger att vi har möjlighet att välja stegen. Inte till himlen, inte till skatteparadiset men till trygghet för folket.
Ltl Camilla Gunell, replik

Ja, jag vet inte vad ltl Olof Erland syftar på, men det jag säger är att om
vi ska uppnå målet, dvs ökad skattebehörighet så behöver vi fokusera på
den frågan och skapa förtroende bland folk om att Ålands lagting och
dess politiker och förvaltning klarar av den här utmaningen. Det är vår
uppgift att klara av att övertyga om den saken.
Den andra saken är hur vi ska övertyga politikerna i Helsingfors. Där
tycker jag att vi måste vara realistiska, pragmatiska och också vara beredda att diskutera och förhandla. Där har vi olika uppfattningar. Jag
tror att en ramlag kan försvåra att nå fram till målet om en egen beskattning snarare än att underlätta.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Talman! I likhet med tidigare replikskiftet med vicelantrådet så konstaterar jag också att socialdemokraterna lite tar ett steg tillbaka när det
gäller beskattningen, ifrån att ha varit väldigt progressiva. Jag fick svaret på den frågan och det berodde på att partifolket tydligen hade andra
åsikter. Det tycker jag är lite synd. Jag kan istället passa på att använda
det här replikskiftet till att notera att ltl Gunell sade som den tredje talaren här nu att man måste visa rikets representanter att vi klarar av det
här. Inte är det något större bekymmer. ÅSUB utredningen, som nämndes, visar att vi har klarat av det när det gäller kommunalbeskattningen.
Problemet däremot är ju att rikets representanter är rädda för att vi ska
klara av det för bra och att vi ska vara lite för progressiva. Det är ju det
som är det stora bekymret. Inte tror jag att det finns någon tvekan ifrån
rikssidan att vi inte skulle klara av det. Den stora tvekan ligger i att de då
tappar kontrollen över den ekonomiska politiken på Åland, vilket är det
stora bekymret.
Ltl Camilla Gunell, replik

Med det menar jag naturligtvis att vi måste visa att det inte är ett skatteparadis som åsyftas. Att det inte är det som Åland vill ha i frågan om
ökad skattebehörighet. För mig är det viktigt att kunna utveckla den
åländska ekonomiska självstyrelsen och att de instrument finns som vi
behöver för att kunna föra en mera dynamisk och stimulerande näringsoch finanspolitik, eftersom vi som jobbar med dagspolitiken känner att
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vi är bakbundna av nuvarande system. Den uppfattningen tror jag inte
att folk har idag. Där har vi ett arbete som måste göras.
Jag hyser inte den misstron mot de finländska politikerna att de inte
vill ge Åland det här för att vi ska klara det för bra. Det tror jag definitivt
inte. Men jag tror att det vore orealistiskt att säga att det inte finns ett
motstånd.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det finns helt klart ett motstånd. Det ska jag återkomma till i mitt anförande.
Det här med skatteparadis är väldigt intressant. Hur definierar man
det? Ifrån Helsingfors horisont är det så fort är det avviker det minsta
lilla. Det var ju så redan om den här lilla, lilla saken om Captive försäkringarna. Redan då började man prata om skatteparadis, bara för att det
var en liten avvikelse ifrån det skattesystem som gällde på den finska sidan. Den diskussionen måste vi komma över. Det kan ju inte vara rikspolitikerna som definierar vad som är ett skatteparadis eller inte på
Åland. Man har t.ex. ingen skatt överhuvudtaget på torvproduktion i
Finland, inte kallar vi Finland för något torvskatteparadis för den sakens
skull. Vi måste ju göra våra prioriteringar lika väl som de gör sina. Just
p.g.a. att det här förtroendet, som jag uppfattade att ltl Gunell tyckte att
fanns, där det inte finns ifrån rikets sida, så får vi den här typen av diskussion i det oändliga.
Ltl Camilla Gunell, replik

Ja, det var ett bra exempel som ltl Anders Eriksson lyfte upp, att göra
minsta lilla avvikelse kan vara ett problem. Då måste vi bygga upp ett
förtroende om att Åland klarar av att hantera den här situationen utan
att skattekonkurrera med riket. Det är en lång väg att varandra, det tror
jag absolut. Men vi är ju beredda att börja resan här idag eller konstatera att resan har börjat för ett tag sedan. Vi fortsätter diskussionen i
vårt parti och vi fortsätter också gärna parlamentariskt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag tycker det är synd att socialdemokraterna nu tar ett
steg bakåt vad gäller enigheten, som åtminstone jag och vårt parti uppfattade, om betänkandet som kom kring ramlagsmotionen. Att man nu
ganska tydligt deklarerar att man inte tror på modellen. Om man läser
lagutskottets betänkande så var det ett väldigt positivt betänkande vad
gäller den här biten. Jag har lite svårt att förstå argumentationen, att det
åländska folket skulle få svårt med ramlagsmodellen för en lösning för
att utveckla självstyrelsen. Det är ju det ultimata demokratiska styrmedlet för Ålands folk att styra självstyrelseutvecklingen. Vart fjärde år, i de
allmänna val som ordnas, så kommer de att kunna ta ställning till vilka
partier som ska sitta i den här salen och föra resonemanget vidare och
besluta om i vilken takt som självstyrelsen ska utvecklas. Jag tycker att
det är lite förvånande att socialdemokraterna, som brukar lyfta demo-
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kratin väldigt högt, väljer att säga att i det här fallet är det inte bra att få
den demokratiska möjligheten till Ålands folk.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag säger inte att det inte är bra. Om det går att uppnå vore det ett bra
system. Jag tror dock att vägen är lång. Jag tror inte att folk är skeptiska
till en ramlag, jag tror att få vet vad det betyder. Men däremot tror jag
att man i Helsingfors är mera skeptisk mot en ramlag än om man uteslutande vill diskutera egen beskattning och ta ett steg på vägen. Det tror
jag faktiskt är mera framkomligt och realistiskt än att säga att vi ska ha
en ramlag, vilket betyder att vi tar över när vi själva känner oss mogna
för det eller avstår, som ltl Olof Erland sade. Det står ju här, som jag tolkar lagutskottets betänkande, att det inte är så där entydigt. Det står ju
att en helhetsrevision av självstyrelselagen måste grundas på utvärdering och analys. Det här är väl också, som jag ser det, en ganska lång
process.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag vill inte se det på det sättet att historien väldigt tydligt
skulle visa på att det är när vi har velat göra de små stegen ifrån självstyrelsen som vi har lyckats utveckla den. Det kan man nog inte säga om vi
tittar i backspegeln. Det är ju genom att ständigt och jämnt ifrån åländsk
sida lyfta stora frågor, och driva dem tillsammans med ett antal olika
andra frågor, som vi har lyckats få en utveckling av självstyrelselagen.
Jag är inte säker på att den här metodiken som man nu argumentera för,
dvs utgående ifrån att man väljer en mindre bit, skulle ha större möjlighet till framgång. Jag tror att man istället måste fundera på om man tror
att det här är rätt för Åland? Då tror jag att socialdemokraterna ska vara
med tillsammans med oss andra och fundera på hur vi kan övertyga.
T.ex. en diskussion om det är väldigt framgångsrikt att vi ständigt och
jämt i våra kontakter mellan Helsingfors och Mariehamn ska strida om
saker? Tänk om detta istället kunde bytas ut till att vara konstruktiva
möten där vi hjälps åt att utveckla saker och ting tillsammans och har
rett upp dessa brokiga problem som vi nu alltid har liggandes på bordet
inom självstyrelseutvecklingen.
Ltl Camilla Gunell, replik

Ja, det är så, Johan Ehn, att vi har börjat med frågan om att övertyga
och diskutera. Vi har börjat i vårt eget parti och jag anser att det är där
som man måste börja. Jag anser också, som partiledare, att man måste
lyssna på sina medlemmar. Det är väl kanske inte glasklart i alla andra
partier heller att man har full uppbackning från medlemmarna. Där
kanske det finns en hel del arbete att göra även i andra partier än hos
socialdemokraterna. Jag säger att det är allas vårt ansvar att kunna argumentera i de här frågorna och förklara på vilket sätt ålänningen får, i
sin vardag, en bättre förutsättning att utveckla sitt liv och tryggheten på
Åland och att välfärden ska bestå. Vi är alla ansvariga att kunna ge goda
svar på de frågorna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Den här replikväxlingen önskar jag genomföra egenskap
av viceordförande i det liberala partiet till socialdemokraternas ordförande.
Ltl Gunells anförande belyser skillnaden i att utföra partiarbete. Det
stämmer helt det som antyddes här, att det också i liberala led finns
många ifrågasättande. De liberala väljarna och de personer vi har i våra
led vill gärna höra garantier och vill veta mera. Skillnaden ligger i att liberalerna inte gjorde som socialdemokraterna, att man först gick ut och
pratade om hemmafruekonomi och sade bestämt i flera år att vi ska ta
över beskattningen och sedan gick man till partiet och fick pisk och bakläxa. Vi inlett ett förankringsarbete, vi har under flera år diskuterat frågan och vi har i beslut efter beslut tagit små steg inom partiet. Sedan
kommer vi till en ståndpunkt. Det här belyser skillnaden. Och skillnaden
i avstånd mellan fotfolk i partierna och den politiska ledningen.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Camilla Gunell, replik

Bästa finansminister! Det belyser det nog inte alls. Däremot är den här
frågan viktig att diskutera. Vi kan väl erkänna både politiker, och som
våra medlemmar gör, att vi behöver veta mera. Det här är ett kunskapsområde. Jag tror att ingen som sitter här kan allting om skatter. Det är
ett väldigt komplext område. Det är naturligtvis så att frågan ska hanteras inom partierna och också här i lagtinget. Jag tycker det är bra att
också liberalerna hanterar frågan. Före valet hade man en annan uppfattning. Nu har han kommit till en ny ståndpunkt. Det visar att man har
haft en process.
De som har jobbat mera med dagspolitiken känner kanske mera av
det här systemets nackdelar än vad människor i vårt samhälle gör som
ändå tycker att Åland klarar sig rätt bra inom klumpsumman.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Skillnaden är ändå att vi för två år sedan stod i den situationen som uppenbarligen socialdemokraterna står idag. Vi inledde en
förankringsprocess i vårt parti och kom till de ställningstaganden som vi
lägger fram i skrift här. För två år sedan visste socialdemokraterna precis att vi skulle ta över mera behörighet, man pratade om hemmafruekonomi och allt var glasklart och sedan gick man till partiet och det
blev annorlunda. Från partiets sida har man beskrivit den verklighet
som man inte har stöd för i sina egna led. Men det är er sak att hantera.
Ltl Gunell sade att nu börjar arbetet. Jag tycker att det här arbetet har
börjat för länge sedan. Jag trodde att arbetet för socialdemokraternas
del hade gjort det också.
Ltl Camilla Gunell, replik

Ja, vi kommer att fortsätta att jobba med frågan, naturligtvis. Vi kan
konstatera att det finns mycket ännu att göra i den här frågan. Framförallt vad gäller kunskapsmängden. Där tror jag att ett parlamentariskt

116

arbete skulle kunna ge också en breddad syn på vilka frågor som ännu
behöver klargöras.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! För en stund sedan kände jag mig återflyttad 30 bakåt i tiden
till debatten i dåvarande landsting 1983, tidig vinter. Vi diskuterade övertagande av beskattning och diskussionerna var rätt likartade. Jag har tagit fram
ltl Sundbacks reservation i stora utskottet där rösterna var 9-1 på ett förslag
på hur vi skulle gå vidare till riksmyndigheterna. De här tankegångarna
kommer fortfarande igen. Men ändå har det skett en viss utveckling. Jag ska i
det här anförandet dela upp det i tre delar. Den första delen är vägen hit, i
den andra delen tar jag upp några synpunkter om meddelandet och den
tredje delen handlar om nutiden och framtiden.
Vägen hit, jag vill börja med att säga att detta skattemeddelande har ett bra
upplägg. Meddelandet bygger på den parlamentariska skatteutredningen som
gjordes för några år sedan, och det bygger på de övriga utredningarna. Särskilt centrala är ÅSUB:s utredningar och professor Roslins utredning, men
också flera andra utredningar. Det skulle resultera i, sedan när man är klar
med utredningarna, ett skattemeddelande enligt landskapsregeringens handlingsplan. Det är bra. Man redogör för bakgrunden men också för brister med
nuvarande system. Man anger kortfattat lösningarna framöver med ramlagsmodellen som verktyg, eftersom det är det ultimata demokratiska sättet
att komma vidare när det gäller utvecklingen i ett samhälle, att låta folket bestämma och inte någon annan långt borta.
Jag vill göra en kort resumé över den historiska gången. Tulenheimokommittén 1920 föreslog att vi skulle leva på våra egna skatter på Åland, observera, på våra direkta skatter. Men av olika skäl blev det inte på det sättet utan
det blev ett oklart ekonomiskt system som fick korrigeras och fick klara riktlinjer först i 1951 års självstyrelselag. I lagtingets behandling av den parlamentariska självstyrelselagskommitténs betänkande under åren 1982-1983
kunde utskottet efter omröstning 3-2 föreslå att vi skulle skriva in i självstyrelselagen en särskild paragraf. Inte göra självstyrelselagen till en ramlag
utan man föreslog att det skulle vara en listlag. Men man föreslog en särskild
40§ som var en ramparagraf för ekonomin; att lagtinget kunde fatta beslut
om övertagande av alla former av beskattning. Det här beslutet tillkom efter
omröstning 3-2, där två center och en FS:are var för och en liberal och en socialdemokrat var emot. Ärendet gick till stora utskottet under ledning av Alarik Häggblom, då liberal och f.d. lantråd och där ändrade man 40§, ramparagrafen så att man tog bort de indirekta skatterna och bara hade de direkta
skatterna med.
Förslaget, med rösterna 9-1, gick till lagtingsbehandling från stora utskottet där då, precis som landskapsregeringen skriver i sitt meddelande på sidan
7, att vi skulle ha ett övertagande av beskattningsrätten, men begränsat övertagande av beskattningsrätt enligt ramlagsparagraftänkandet, inte ramlagsmodellen utan en ramparagraf.
Lite fel skriver landskapsregeringen här på sidan 7, när man skriver; "trots
önskemål från det åländska lagtinget gällande övertagande av beskatt-
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ningsrätten utgick reformen från att beskattningsrätten fortfarande skulle
uppbäras av staten." Jaha, det blev lite fel språk här, men så där har man
skrivit i alla fall. En riktigt korrekt beskrivning av verkligheten blev det inte
efter stora utskottets beslut. Nåväl, som vi har hört här också av kollegan Olof
Erland, så backade man i Helsingfors det här snabbt av olika skäl.
Från och med 1993 fick vi klumpsummesystemet och det har vi levt med i
17 år nu. Vi har lärt oss att det är ett säkert system under goda tider i Finland.
Men om det är goda tider på Åland och dåliga tider i Finland så är det ett osäkert system. Då är det också ett orättvist system. Vi får då långt mindre skatteutfall på Åland än vad vi tjänar ihop till statskassan. Det blir då ett väldigt
orättvist system.
Vi har också lärt oss att det politiska ansvaret krackelerar när man bara
kan bestämma om utgifterna och så kommer det sedan in pengar rätt hyfsat
någonstans ifrån, där man inte behöver binda ihop de här båda inkomsterna
och utgifterna såsom vi måste göra i våra familjer och såsom vi måste göra i
våra kommuner. Då får vi ett politiskt ekonomiskt ansvarssystem som är
ofullgånget.
Den här historiska tillbakablicken visar att det inte finns mycket nytt under
solen. Lagtinget, landstinget har varit lika visionärt för 30 år sedan som vi är
idag när det gäller den här frågan. Då undrar en vän av ordning hur länge det
ska ta före vi kommer till något resultat? Jag återkommer till det.
För det andra, några korta kommentarer om meddelandet, utöver det jag
redan nämnde, om den här historiska beskrivningen. Den här rubriken var
redan upp i ett replikskifte. Rubriken kan vi anse vara olycklig. Jag förstod att
finansministern också tyckte att den var knepig, 6.3 på sidan elva, Alternativ för överföring av beskattningsrätten. Rätt rubrik hade varit något i
stil med; överföring av beskattningsrätt genom användande av ramlagsmetoden eller någonting sådant. Det hade ju blivit en är lång rubrik, men den inskrivna rubriken ger felaktiga signaler. Men sedan när man läser texten så är
det ett bra ramlagsresonemang.
Tidigare i debatten var det någon som kritiserade hur man kan ha ramlag
som mål? Ramlag är inte något mål överhuvudtaget. Det är ett verktyg för att
nå mål. För att komma från ett ställe till ett annat behöver man bygga en väg.
Den vägen kan vara olika utformad. Det är just det som ramlagen är. Det är
ett sätt att komma till ett mål. Det fina med ramlagen är att målet ställs av
Ålands folk i val vart fjärde år. Man får klara besked från partierna att så här
vill vi utveckla självstyrelsen inom ramen för det ramlagsinstrument vi har.
Då blir det folket som använder sig av detta verktyg för att styra de politiker
som man väljer. Det var det som jag förra gången kallade höjden av demokrati.
En annan sak som har talats om i anledning av det här meddelandet är
enigheten. Jag trodde att vi hade kommit förbi det. Vi hade faktiskt en president som stod i det här rummet och sade; kom och diskutera den här frågan
när ni är eniga på Åland. I vilken nation ställer man ett sådant krav? Inom
vilken folkgrupp eller organisation ställer man ett sådant krav? Det är ett
odemokratiskt krav. Vi måste sluta tala om den hundra procentiga enigheten.
Vi måste komma överens om att är det en kvalificerad enighet vi talar om,
vilket det brukar vara när det gäller konstitutionella frågor. Eller ska det vara
det en enkel majoritet? I det här fallet är det inte enkel majoritet utan det är
en kvalificerad majoritet. Däremot tror jag att det är viktigt att vi eftersträvar
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så nära hundra procent som möjligt i den här salen och också bland Ålands
folk, särskilt när vi har ramlagsinstrumentet i vår hand och de har möjlighet
att uttrycka sin åsikt. Folket väljer naturligtvis lagtinget. Där skulle vi då
kräva i den självstyrelselagen, som är utformad som en ramlag, att det erfordras två tredjedels majoritet i lagtinget för beslut om ändringar i konstitutionen av den här arten, precis som lagtinget föreslog 1982-1983.
Avslutningsvis, herr talman, om meddelandet vill jag säga att vi fortfarande inte tror på turordningen när det gäller beskattningsformerna. Precis
som Tulenheimokommittén och stora utskottet 1983, under Alarik Häggbloms ledning, tror vi på att det är de direkta skatterna som är det viktigaste
politiska instrumentet för att få en väl fungerande näringspolitik i landskapet,
en väl fungerande regionalpolitik i landskapet och en utvecklingspolitik som
är effektiv med hjälp av skatteinstrumentet som också ger möjlighet till att
bedriva en god socialpolitik. Men det får vi återkomma till.
Övertagandeordningen borde svänga utgående från vad då? Ja, från nyttoeffekten, nyttan för Ålands folk, blott. Och inte på grund av att vi i Ålandsprotokollet har de indirekta skatterna som undantag från EU:s harmonisering.
Det tycker jag inte är ett argument. Jag hörde här att kollegan Olof Erland
nämnde nyttan av ett sådant indirekt skatteövertagande. Det ligger någonting
i det, men jag menar att listan över fördelarna med de direkta skatterna är så
mycket större. Det får vi återkomma till, det behöver vi inte diskutera nu.
Skulle vi lyckas få det är ramlagsverktyget i vår hand så blir det kommande
lagting som diskuterar de frågorna sedan och inte vi, förutom de som sitter
kvar här.
Herr talman! Avslutningsvis, problemen är opinionen på Åland mera än
opinionen i riket. Detta är min uppfattning. Förra gången gav jag en lista över
motiv för Helsingfors för att acceptera en självstyrelselag av ramlagsmodell
med ett skatteövertagande som en väsentlig del i paketet. Listan var uppgjord
i åtta punkter som kompletterades av mina kolleger här med ytterligare två
punkter så att det blev tio punkter. Jag tror på detta. Opinionen på Åland är
nog det viktigaste vi har att jobba med. Jag tror att opinionen på Åland rätt
långt styrs av sin uppfattning om dagens skötsel av offentlig sektor, som till
delar är alldeles utomordentlig i landskapet och till de delar kan kritiseras,
delvis kraftigt. Det har fött en slags misstro mot politiker, också på Åland,
som underbyggs av den offentliga debatten.
Det andra är trygghetskänslan som man in ammas i. Man tror att om
Helsingfors får besluta och bestämma så är vi trygga. Finland har drivit en
ganska bra ekonomisk politik och en god skattepolitik, som här har sagts.
Men den politiken visar sig med klumpsummesystemet att den inte är särskilt
trygg i alla lägen. Problematiken med opinionen på Åland löser man med
ramlagsverktyget. Man för makten över självstyrelsens utveckling till Ålands
folk. Om en majoritet känner sig otrygg så röstar de på den typen av partier
som företräder behovet av att tryggheten ligger i Helsingfors i riksdagen och
regeringen där allting går på finska. Tror man det, så då blir det inte någon
utveckling av självstyrelsen med ramlagsverktygen i vår hand heller.
Herr talman! Ärendet skulle gå till självstyrelsepolitiska nämnden. Det finner jag bra. Då är frågan vad som händer med motionen och det förslag som
lagutskottet har till förkastande? Bäst vore, naturligtvis, att de här ärendena
tidsmässigt skulle hänga med varandra hela tiden, eftersom de har så nära
med varandra att göra. På det sättet borde den här motionen inte slutbehand119

las före självstyrelsepolitiska nämnden kommer med sitt betänkande. Det resonemanget har jag som underlag för den fortsatta hanteringen av det här.
Jag ber att få avsluta med en summering att det är viktigt att den parlamentariska kommittén kan komma igång med sitt arbete så fort som möjligt.
Därför är det viktigt att självstyrelsepolitiska nämnden arbetar snabbt med
den här frågan. Det tror jag det finns gott underlag för eftersom det här meddelandet inte innehåller så väldigt mycket ny information och nya ställningstagande. De nya ställningstagandena är blott politiska. Därför bör det vara en
någorlunda snabb politisk behandling i självstyrelsepolitiska nämnden. Sedan skulle landskapsregeringen kunna tillsätta parlamentariska kommittén
så fort som möjligt. Som ltl Gun Carlson här sade så har vi ett tidsproblem i
sammanhanget med tanke på att vi har riksdagsval relativt snart framför oss,
tack.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Jag får hålla med ltl Roger Jansson om att enigheten, som
jag talade för och trodde att existerade, inte får vara det viktigaste avgörandet i den här frågan, om det nu är som vi kunde höra. Jag kanske var
blåögd när jag trodde att vi hade enighet. Jag kanske trodde för mycket
på hemmafruekonomins behov av en förändring av systemet. Jag kan
bara beklaga det. Jag tycker ändå att man kanske får glömma enigheten
i så fall, så att det här hålls kvar.
Sedan stöder jag också ltl Roger Jansson att opinionen på Åland är
viktig och absolut viktigare än opinionen i Finland. Det är ju vi som
måste bestämma vad vi vill.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Det är nog skäl att analysera det här backandet ifrån socialdemokraternas ursprungliga information om att de var för övertagande av beskattningen. Den modell, som kollegan Barbro Sundbacks
sedermera har utarbetat för medlemsmötet, innebar tydligen ett första
steg att man skulle använda sig av riksdagens beskattningsbeslut också
på Åland, men få avvika genom beslut i den här salen uppenbarligen, får
jag hoppas. Att det inte ska vara sådana beslut i riksdagen, i så fall är det
ju förödande. Men om det skulle vara beslut i den här salen är det ändå
ett ganska långt steg på vägen. Är det däremot ett förslag om att man i
riksdagen ska fatta den typen av beslut så då kan vi glömma den modellen med detsamma. Då är det inget skatteövertagande överhuvudtaget.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Det är säkert så att den där frågan kanske kommer att redas ut, tydliggöras och kanske jag inte behöver ändra min ögonfärg heller från någon annan färg till blått. Jag ville ändå säga att om vi övriga
27 har en klar uppfattning om den här frågan så är det ju mycket kvalificerad majoritet för en enighet i frågan om övertagande av beskattningsbehörighet och införande av ramlag.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag tror ju som jag har sagt att det viktiga är att vi börjar
tänka på det här verktyget, ramlag eller ramparagrafer, som det som kan
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övertyga Ålands folk. Att förklara för alla att på det här sättet ger vi er,
som väljare, makten. Det är någonting helt nytt. Vad tycker folket att de
har för makt i lagtinget idag? Väldigt begränsad makt tycker de. Men då
skulle de verkligen få makten över den åländska utvecklingen, både den
ekonomiska och utvecklingen av självstyrelsen, om vi inför ramlagsverktyget för att nå ålänningars olika politiska mål. Vi skulle då ha en fantastisk demokratisk utveckling.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack herr talman! Det känns skönt att frisinnad samverkan finns med i
ramlagsdiskussionen. Det känns riktigt, riktigt bra att det finns ett parti
som fortsättningsvis håller sin linje. Jag vill lite haka på, det som ltl Gun
Carlson sade, att jag trodde också att det var 30 stycken här som ville
utveckla självstyrelsen, som nu, en gång för alla, ville göra ett nytt försök. Det här är ju ingenting som sker i en handvändning. Uppenbarligen
har vi, åtminstone för tillfället, blivit 27. Förhoppningsvis blir vi flera
igen.
Jag kommer ifrån landskapsregeringens sida att göra vad jag kan för
att den parlamentariska kommittén ska tillsättas så snabbt som det bara
låter sig göras. Det är väldigt, väldigt viktigt att det här arbetet kommer
igång. Vi har styrfart och vi har kursen, låt oss fortsätta tillsammans.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag vill ändå inte avskriva möjligheten att ha alla 30 med
oss, när det gäller att komma vidare med den här frågan, både med ekonomin och med verktyget. Eftersom vi hörde att ltl Gunell ändå uttryckligen sade att det här var ett internt resonemang som har resulterat i
detta inom socialdemokraterna. Men, hon var villig att fortsätta diskussionerna med oss övriga om hur man ska komma framåt. Det är ju ändå
en utsträckt hand och en möjlighet till fortsatt enighet, som jag upplevde
det.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, herr talman! Javisst har jag också respekt för socialdemokraternas
partiledare. Självklart är det så att du som partiledare måste lyssna av
vad ditt parti vill, vilken väg man ska vandra. Det är ju väldigt sällan
som man får alla med sig. Det gäller att ha en betryggande majoritet. Jag
hoppas att det som framkommit under diskussionen är ett litet steg åt
sidan, vad gäller socialdemokraterna, och inte ett steg tillbaka. Och att vi
andra tillsammans fortsättningsvis arbetar vidare och söker en enighet.
En minoritet får inte heller styra det som en majoritet vill, det är också
viktigt att komma ihåg.
Ltl Roger Jansson, replik

Talman! Jag tror att det i alla partier kan finnas en viss oenighet och avvikande åsikter i båda frågor. När det gäller ramlagstänkandet och ramlagsverktyget så har jag noterat en total enighet i vårt parti. Vi tror absolut det är det korrekta verktyget att komma framåt. Medan när det gäller
övertagandet av beskattningen så finns det skeptiker också i vårt parti.
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Det tror också finns i det liberala partiet. Hur det är i centern har jag
inte riktigt någon uppfattning om, men kanske det kan finnas någon där
också. På det sättet är det nog viktigt att vi håller den här debatten och
dörrarna öppna fortsättningsvis.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Tack för ordet, herr talman! Det är ju så med allt som inte får möjlighet att
utvecklas och inte får ny näring att det förtvinar så småningom. Det spelar
ingen roll om det är växter, människor eller organisationer. Det samma gäller
också självstyrelsen. Vi har hört under dagen att det är 17 år sedan det hände
någonting senast när det gäller utvecklandet av den åländska självbestämmanderätten. Talar man med äldre självstyrelsepolitiker så är de uppgivna
och tycker att det mesta har gått i stå.
Jag ser i varje fall en liten ljusglimt i det här ärendet. Hur eniga vi är, sist
och slutligen, får väl framtiden utvisa. Men det finns, som sagt var, ljusglimtar här. Det skulle också vara önskvärt att man skulle öka tempot.
När det gäller möjligheterna att utveckla näringarna så är det få saker som
skulle vitalisera den åländska politiken så mycket som om vi hade beskattningsinstrumentet i vår egen hand. Jag vill också understryka det som ltl
Danne Sundman sade i sitt föredömligt korta anförande; ska man lyckas få de
ungdomar, som studerar för utanför Åland, att återvända hem gäller det nog
att få ett annat "stuk" på den offentliga sektorn än vad vi har idag och också
en annan vitalitet i det åländska samhället och i den åländska politiken. Det
är oerhört viktigt, därför vill jag understryka det som ltl Sundman sade. Jag
har så många gånger diskuterat med väldigt duktiga åländska ungdomar som
säger; nej, inte en chans att de återvänder hem till Åland och till det systemet.
Tack och lov vet vi, att så småningom när barnen kommer så ändrar man
kanske sig och man kan ändå tänka sig att återvända till Åland.
Jag tycker, till skillnad från föregående talare, att det stundtals är ett litet
märkligt meddelande. Det är lösa trådar, det är lite ostrukturerat. Sjöfarten,
som berörs väldigt mycket av skatteåtgärder, nämns nästan överhuvudtaget
inte. Om man skulle strukturera upp det här meddelandet så är det grunden,
dvs ekonomin som man skulle börja med. Ekonomin beskrivs väldigt bra i
punkt 9.1. Första meningen säger; "ÅSUB:s rapport ger ett tydligt budskap.
Åland har de ekonomiska möjligheterna att överta beskattningen. De statliga inkomsterna från ålänningarna och det åländska näringslivet räcker
mer än väl till för att finansiera statens utgifter för självstyrelsen. Intäkterna räcker även till för att täcka statens konsumtion på Åland". Och så gör
man en utvikning till vilka fördelar vi har här på Åland jämfört med Färöarna
och Grönland. Grunden finns, såsom jag ser det.
Tittar man vidare i meddelandet under punkt 10, konklusionen från tidigare utredningar sägs det så här; "möjligheterna att kunna anpassa beskattningen till på Åland rådande förhållande blir lättare eftersom politikerna är
närmare samhället som direkt påverkas av beskattningsbeslutet. Genom beskattningen kan man från politiskt håll otvivelaktigt styra den samhällspolitiska utvecklingen vid hög- och lågkonjunkturer". Det där är helt sant till
skillnad från nuvarande situation. Det system vi har nu är högmedcykliskt,

122

det förstärker istället konjunkturerna, som vi har sett, och det försvagar lågkonjunkturerna. Jag tror att vi måste börja lista den typen av argument när
man ska närma sig rikspolitikerna.
Det intressanta är ändå om vi konstatera att den ekonomiska grunden
finns och vi har motiv för övertagande av det beskattningen. Hur ska man då
bära sig åt? I ett replikskifte tidigare med finansministern här under eftermiddagen så ställde jag mig lite frågande, precis på samma sätt som jag noterade att ltl Roger Jansson gjorde nu, till punkt 6.3 Alternativ för överföring av beskattningsrätten. Det måste vara en gammal rubrik, det måste
ha funnits mera text där tidigare än vad de det finns nu. Nu finns där ramlagsresonemanget som jag till fullo ställer upp på. Jag undrar om det inte rent
av var Ålands framtid eller nuvarande talman som först började föra detta resonemang om att man måste få så få friktionsytor som möjligt när det gäller
kontakterna mellan Åland och Finland, om man ska få det här att fungera.
Det som sägs här är lite allmänt och blir lite hängande i luften. Det är som när
centerns nuvarande partiordförande beskriver ramlagen, det blir mera en
ram men vad som ska vara inuti blir lite hängande i luften.
Om vi sedan tittar på nästa stycke: Alternativ för skatteförvaltningen
så sägs det i första stycket; "en behörighetsöverföring kan innebära två alternativ, antingen att landskapet helt utformar sina egna skatteåtgärder
genom en egen lagstiftning eller att i landskapet tillämpar s.k. blankettlag".
Det här tycker jag, värderade landskapsregering, att är lite märkligt. Man ritar olika scenarier, men man säger inte ifrån landskapsregeringens sida vad
man själv tycker att man borde göra. Jag vill svara på den frågan att det är
självklart, om vi ska ha ett eget skattesystem, att vi ska ha en egen lagstiftning. Det går inte att ha någon blankettlagstiftning, då sitter vi där vi sitter.
Det sägs också vidare; "förvaltningsbehörigheten medföljer lagstiftningsbehörigheten enligt självstyrelselagen, varför övervakningen och uppbörd
med mera enligt huvudregel tillkommer landskapet." Jag delar den uppfattningen och jag tycker att det är bra att landskapsregeringen nämner det. Sedan säger man; "landskapet har två alternativ på vilket sätt förvaltningsuppgifterna kan skötas. Det är för det första; inrättande av en myndighet
som handhar dessa uppgifter eller för det andra; genom att överföra dessa
uppgifter på rikets myndigheter i enlighet med s.k. överenskommelseförordning". Igen värderade landskapsregering, ni måste ju ge svar på de här
frågorna. Mitt och Ålands framtids svar är att det är klart att vi måste ha en
egen myndighet som ska hand om det här. Sedan är jag, lika väl som jag tror
att de flesta är, medvetna om att det kommer att bli kostnader. Men det är
initialkostnader som vi måste ta. Vi måste ha en egen lagstiftning, vi måste ha
en egen förvaltning om vi överhuvudtaget ska börja diskutera att vi ska ha ett
eget beskattningssystem. Allt annat blir helt omöjligt.
Jag vill återvända till ett stycke, under konklusioner från tidigare utredningar, här är det också lite ord borta. Det är möjligen mindre komplicerade
regelverk än om man har delad behörighet med riket, det sägs; "I dag är behörigheten i frågan om samfundsbeskattningen delad mellan riket och landskapet och det har lett till svårigheter att utnyttja den åländska behörigheten utan att komplicerar det för skattebetalarna." Vi kommer alla ihåg senaste vecka när vi hade vi ett ärende som behövde detta. Detta tror jag att är
ett av de motiv som landskapsregeringen måste lista när man börjar disku-

123

tera med riksmyndigheterna. Jag tror att det här är så pass viktigt att man
måste ha fokus på det.
Det andra är det, som landskapsrevisorerna har nämnt, att tack vare omstruktureringar av statsbudgeten så har Åland kanske förlorat upp till 100
miljoner euro under de här sista åren p.g.a. omstruktureringen. Det är också
sakargument som man ifrån rikssidan måste kunna ta till sig.
Det tredje, som har nämnts här i idag och som jag också upp tänkte
nämna, är svårigheten att ändra avräkningsgrunden. Det har ju inte alls blivit
den flexibilitet som det var tänkt att det skulle bli. Tvärtom, det har blivit helt
statiskt. Där tycker jag att de tankar, som ltl Barbro Sundback hade, faktiskt
är intressanta. Man bör tänka på det framöver och i självstyrelsepolitiska
nämnden vilken väg man riktigt ska gå. Jag ser att finansministern tittar på
mig med bistra ögon Jag vet själv att jag kanske skjuter mig i foten för jag har
väckt frågan om att man ska försöka få till stånd en förändring av avräkningsgrunden. Men, det kan nog vara värt att ta del av ltl Sundbacks råd och
fundera om det blir kontraproduktivt om vi börjar köra två olika spår? Den
frågan har jag inte själv något klart svar på idag, för den kom så pass hastigt
på. Jag tycker att frågan är värd att fundera på.
När det gäller sammanfattningen av landskapsregeringens meddelande
och den fortsatta processen så sägs det så här; "möjligheterna att efter ett
övertagande av beskattningsrätten bedriva en aktiv egen finanspolitik i
syfte att utjämna konjunkturerna, öka tillväxten inom den åländska ekonomin är ett av de viktigaste argumenten för övertagande av beskattningsrätten." Det är helt sant. Det är den typen av argument som vi måste lyfta ut till
ålänningarna. Det är väldigt lätt att vara ledare om man ska gå efter dem som
man ska leda och om man hela tiden ska sätta upp fingret i luften och försöka
känna vart vinden blåser. Det är den här typen av argument som landskapsregeringen och regeringspartierna måste rada upp för de åländska medborgarna så att de förstår nyttan av att det är självklart att vi här på Åland vet
vad som är bäst för det åländska samhället, bättre än vad man vet i Helsingfors. Det borde ju var och en förstå, om man tänker efter lite.
Det står vidare i meddelandet; "ett skatteövertagande handlar slutligen
om den grundläggande synen på den politiska makten över Ålands offentliga ekonomi. Den negativa synen på ett åländskt skatteövertagande från
den finska statsmaktens sida bekräftas i ÅSUB:s rapport." Och så står det
vidare; det som står på spel är inte de statliga skatteinkomsterna som sådana utan synen på självstyrelsens behörighet och inflytande över det
åländska samhället som beskattningen ger". Här vill jag faktiskt ge en eloge
till landskapsregeringen. Jag trodde inte att jag skulle få läsa någonting så
klart och tydligt utsatt ifrån en liberal ledd landskapsregering. Det måste jag
öppet erkänna. Det är inte många år sedan som liberalerna stod här och pratade om att detta hade varit konfrontationspolitik och så här kunde man inte
uttrycka sig. Det är precis detta som är det stora problemet, dvs hur ska man
få till stånd ett förtroende så att man ifrån riksmyndigheterna sida inser att
man inte behöver kontrollera varenda detalj som ålänningarna gör med sitt
självstyrelsesystem? Det handlar om att få till stånd ett förtroende.
Det sägs vidare i det här stycket; "i slutändan är det som avgör huruvida
ett övertagande av beskattningsrätten kan ske, är viljan till förändring,
modet att ta de initiala kostnaderna, samt hur förhandlingarna sköts med
riket på den politiska nivån." Igen, det finns mycket, mycket bra ljusglimtar i
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detta meddelande, bara man hittar dem. Ltl Ehn gäspar djupt när man nämner de här punkterna.
Det sägs så här; "frågan som man bör ställa är varför ett övertagande av
beskattningen skall ske? Är det här en principiell fråga eller skulle ett övertagande verkligen tjäna sitt syfte att förstärka den åländska ekonomin?"
Landskapsregeringen levererar en fråga men inget svar. Mitt svar på den frågan är att det givetvis är både och.
I sista stycket i landskapsregeringens ställningstagande så sägs det, för det
första; "för att uppnå större flexibilitet, utöka det ekonomiska handlingsutrymmet i landskapets finanspolitik föreslår landskapsregeringen att förhandlingar upptas med riksmyndigheterna om en reform av det ekonomiska systemet genom ändringar i självstyrelselagen så att rätten att fatta
beslut om överföring av behörigheten tillkommer landskapet." Det här hoppas jag att alla partier kan ta fasta på. Det här är utgångspunkten.
Sedan längst ner på sidan 17 står det så här; "landskapsregeringen föreslår en stegvis modell där lagtinget själv kan besluta om övertagandet enligt en med riket överenskommen avräkningsgrund." Det här är jag väldigt
tveksam till. Alla olika skattesatser är kommunicerande kärl. Vi kan inte
drömma om att man t.ex. ska plocka ut företagsbeskattningen och så sänker
vi den och så står Finland för resten. Det kommer att bli en omöjlig ekvation
med tanke på skatteparadis. Alla skattesatser är kommunicerande kärl. Vill vi
höja momsen t.ex. på lyxkonsumtion eller på miljöförstörande verksamhet så
då har vi möjlighet att sänka personalbeskattningen. Men inte om vi inte har
båda instrumenten. Här är jag lite tveksam till det som landskapsregeringen
säger. Tittar vi på parlamentariska kommittén, som levererade sitt betänkande den 15 oktober 2007, under den goda Lasse Wiklöfs ledning, så sägs
det så här i punkt 4; "av höranden har det bl.a. framgått att flera av näringslivets företrädare anser det viktigt att all skattbehörighet överförs till
landskapet om någon lagstiftningsbehörighet överhuvudtaget skall överföras". I det här stycket efterlyste man att landskapsregeringen skulle ta fram
olika scenarier på hur beskattningen kunde slå. Detta har gjorts via ÅSUB:s
mycket, mycket goda utredning.
Det som är intressant igen när det gäller att ta över delar eller helheten är
det som sägs i slutsatsen i det här arbetet; "en majoritet av kommittén är, i
likhet med de flesta av näringslivets företrädare, förespråkare av ett totalt
övertagande av beskattningen till landskapets behörighet." Därför tycker
jag, för att vi inte ska tappa mera tid på det här, att det skulle vara viktigt om
man kunde följa en utstakad linje. Här fanns det en utstakad linje ifrån den
förra parlamentariska kommittén. Men när nu landskapsregeringen börjar
prata om ett stegvist övertagande tycker jag att man hamnar lite snett när det
gäller den biten.
Till sist, kollegan Jansson sade till sist två gånger, men jag ska försöka säga
det bara en gång. I nästsista stycket säger landskapsregeringen så här; "landskapsregeringen anser att förslaget ska ligga till grund för en fortsatt
skattedebatt och för att inleda förhandlingar med riksmyndigheterna." Det
här är två saker som inte riktigt går hand i hand. Vi bör klara av skattedebatten här hemma innan man sätter igång förhandlingarna med riksmyndigheterna. Sedan sägs det; "landskapsregeringen förutsätter också att det kan bli
behov av kompletterande utredningar inom särskilda områden för att klargöra de ekonomiska och politiska konsekvenserna." Vi har garanterat allt ut125

redningsmaterial vi behöver. Det är många frågor som inte går att utreda före
man har kommit igång med de politiska förhandlingarna. Men de övergripande linjerna bör vi vara, så långt det är möjligt, eniga om i lagtinget.
Jag förespråkar att vi ska ha ett totalt övertagande, om det överhuvudtaget
ska fungera. Jag uppfattar att landskapsregeringen kanske har en annan syn.
Finansminister Perämaa avslutade sitt anförande med att säga att man
kommer att tillsätta en parlamentarisk kommitté när det gäller det här. Jag
noterade att centerns gruppordförande Gun Carlson sade att hon vill att detta
ska komma till stånd snabbt. Jag kan bara understöda den förhoppningen.
Ramlagsmotionen, som också hör till det här ärendet, på lördag är det två
år sedan som den motionen undertecknades och lämnades in av Ålands framtid, Frisinnad Samverkan och Obunden samling, om jag kommer ihåg rätt.
Två år har det tagit för att komma så långt att vi har fått någonting till pappers när det gäller detta. Det är fyra år sedan Roslin utredningen levererades,
ett fantastiskt aktstycke som man, mig veterligen, inte har använt sig dess
mera av. Nu måste vi få upp tempot lite när det gäller dessa för Åland oerhört
viktiga frågor. Tack, herr talman.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Bara en kort replik gällande det som ltl Anders Eriksson
sade här på slutet om behovet av kompletterande utredningar inom särskilda områden för att klargöra det ekonomiska politiska konsekvenserna. Det gäller inte det arbete som vi föreslår att ska sätta igång genom
att ändra självstyrelselagen till att lagtinget ska ha rätten att avgöra om
och när man tar över behörighet. Utan det gäller det som sker i den situation när vi har en sådan självstyrelselag, när vi inför själva övertagandet. Då fordras det säkert ställningstagande och analyser. Man måste
veta vilken förvaltning man ska ha, hur många skattejurister vi ska ha
och vad problematiken är. Det är frågan om utredningar i det skedet.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är ett bra klargörande, visst är det så. Om man skulle få önska så
skulle den parlamentariska kommittén tillsättas så fort som möjligt. Det
har lovats ifrån regeringsbänken, så det kanske vi kan hoppas på. Kommittén sätter igång och börjar arbeta och får förhoppningsvis en så stor
enighet som möjligt. I vilket fall som helst går majoriteten vidare. Säkert
dyker det upp en hel del frågor när man börjar diskussionerna. Då hoppas jag att man kan försöka tillse att ÅSUB har kapacitet att vara med
och ta fram svar på de frågor som dyker upp efterhand. Så att inte allting
stannar upp och så ska det utredas ett år, och sedan ska man utreda igen
det som man utredde i den förra utredningen. Jag är lite rädd för utredningarna.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Ordet utredare har blivit det förbjudna ordet. Nuförtiden
ska man inte utreda någonting, utan man ska väl fatta beslut och så blir
det som det blir sedan. Men, vi ska inte raljera när vi diskuterar det här
allvarliga ämnet. Det kommer säkert att krävas tilläggsanalyser sedan.
För att utföra ett bra jobb måste vi veta vad vi ger oss in på sedan när vi
de facto tar över behörigheten. Den stora utmaningen ligger förmodligen i det arbete som skall utföras fram till dess. Som jag sade i mitt anfö-
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rande så är det ju arbetet fram tills vi har en sådan självstyrelselag som
är den stora utmaningen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det skulle väl i och för sig vara lätt för mig att raljera tillbaka om det här
med utredningar, men vi lämnar den biten. Givetvis är det så att det
krävs ett väldigt omfattande faktaunderlag för ett sådant här projekt.
Jag vill hävda att vi har ett väldigt omfattande faktaunderlag redan idag.
Jag ville bara höja ett varningens finger, för det är lätt att man går ner
sig i utredningsträsket annars i all ära.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Slotte

Herr talman! I oktober 2007 konstaterade den parlamentariska skattekommittén, att det råder politisk enighet om ökad lagstiftningsbehörighet för
självstyrelsen i fråga om beskattningen. För att ytterligare bedöma konsekvenserna, samt säkerställa att förutsättningarna finns för en livskraftig
åländsk ekonomi föreslog man dock att ÅSUB skulle göra en utredning.
Kommittén konstaterade vidare att vissa frågor inte kan utredas annat än genom konkreta förhandlingar med riket.
ÅSUB:s utredning, som presenterades våren 2009, visar att det vore ekonomiskt möjligt för Åland att ta över beskattningen.
Herr talman! Det är alltså bara att sätta igång. Först måste vi uppnå ett
ställningstagande om hur vi vill ha det. Vill vi ha en mindre förändring i självstyrelselagen som medför beskattningsrätt eller vill vi ha en s.k. ramlag där
rikets behörighetsområden definieras medan allt annat är Ålands behörighet,
som implementeras i den takt som lagtinget bestämmer.
Herr talman! Jag föredrar ramlagsmodellen därför att allt blir så mycket
klarare då. Det är viktigt att ramlagssystemet möjliggör både ett successivt
och totalt övertagande av lagstiftningsbehörigheten inom ett område så att
lagtinget vid ett senare tillfälle kan välja om man vill ta över hela eller delar
av tex. beskattningen. Sedan har kommande lagting möjlighet att utveckla det
system som bedöms som mest optimalt.
Genom att landskapet får lagstiftningsbehörighet kommer problem med
anpassning till rikets skattepolitik därtill att minska.
Herr talman! Jag anser att beskattningsfrågorna har utretts så långt det är
möjligt. Centern vill därför att den här processen nu övergår i handling och
att vår regering tar initiativ till konkreta förhandlingar, om en ramlag med
Finlands regering angående självstyrelsens utveckling, redan under den här
mandatperioden.
Det vore dessutom bra om den nya finländska regeringen, som tillträder
om drygt ett år, kunde ta med beredningen av en ramlag för Åland i sitt
kommande regeringsprogram, tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Tack, herr talman! När det gäller det sista så håller jag helt och hållet
med ltl Slotte. Han brukar vara ganska tydlig i sina anföranden men för
mig blev det lite oklart när det gäller övertagandet av beskattningen när
han pratade om att man kan ta över delar eller hela skattebehörigheten.
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Jag har försökt föra ett principiellt resonemang om svårigheten att
plocka ut bara en liten del. Det är nog så att man tar helheten, annars får
vi tröska på såsom vi tröskar på idag. Hur ser ltl Slotte på det här? Det
blev tyvärr lite oklart.
Ltl Roger Slotte, replik

Herr talman! Som det framgick av anförandet så var jag för en ramlagsmodell. Ramlagsmodellen ger den möjligheten att man med beslut här i
lagtinget, som en landskapslag, kan ta över olika delar av beskattningen.
Vi kan ta över alltihopa, det måste ju lagtinget själva få välja och besluta
om. För mig är det inte något problem. Vissa saker kanske man måste
ha mera bråttom med och andra saker kanske man kan ta långsammare.
Det gäller också att man har en tidsram i fall man beslutar sig för att ta
över alltihop. Man har man tidsram på en femårsperiod eller något liknande angående vilken skattedel man tar.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det här med ramlag är väldigt bra. Det kan vara så, som det ofta också
är i åländsk politik, att man får ramlagen men man tar inte ens över delar av den, man gör ingenting. Så kan det också bli. Men det intressanta
är ändå, ltl Slotte, om vi diskuterar övertagande av beskattningen så är
ändå de olika skattesatserna kommunicerande kärl som hänger ihop,
såsom jag ser det. Märkväl, också ÅSUB har i sina utredningar pekat på
vikten att man tar över helheten om man ska lyckas uppnå målet att
man förhoppningsvis får ett lägre skattetryck, men framförallt att stimulera det åländska näringslivet.
Det blir nu lite luftigt hur man riktigt ska använda den här ramlagen,
tyvärr.
Ltl Roger Slotte, replik

Herr talman! Det är i så fall upp till lagtinget själva om vi inte har mod
att ta över. Jag tycker att vi kunde göra ganska mycket. Jag vet att näringslivet säger att man ska ta över allting på en gång. Men jag har hört
att alla inte är överens om det heller. Det finns olika skolor där. Jag
tycker att vi måste prata ihop oss här i lagtinget.
Säg att t.ex. lotterilagstiftning, som också hör till en ramlagen, skulle
bli till ett sådant problem att det skulle göra att vi inte skulle ha någon
PAF-verksamhet överhuvudtaget. Då måste man ju snabbt som sjutton
gå in och ta hand om den i första hand för att säkerställa att penningautomatföreningen kan fortsätta. Det där måste man ju se efterhand hur
situationen, både politiskt och ekonomiskt, utvecklar sig. Men målsättningen är att vi ska ta över beskattningen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Debatten har visat att många tycker att det är bra med
ramlag. Läser man lagutskottets betänkande så står det ungefär att det
är lite knepigt det här med finansieringen.
Ta ett exempel; telekommunikationer, där har vi en ramlag att ta
över. När vi ska ta över kräver det ytterst mycket resurser. I Danmark är
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de ju smarta som bara den, där har de dubbel betalning. Hur ska vi göra
när vi ska ta över? Ska vi bekosta allting med egna skatter? Eller finns
det någon annan mekanism som Slotte har i åtanke?
Ltl Roger Slotte, replik

Herr talman! Detta med telekommunikation förstod jag inte riktigt. Staten bedriver sin verksamhet inom andra områden här idag. I den mån
man fortsätter att bedriva den verksamheten så tycker jag att staten
också ska betala för den. Inte är det automatiskt så att klumpsumman
måste minskas direkt. Det måste ju också vara värt någonting för Finland att man har suveräniteten över Åland. Man har en suveränitetskostnad för Åland. Ramlagen har så många fördelar, det är inte bara beskattningen. Tar vi över också de andra lagstiftningsområdena så kommer blankettlagarna att blir mer eller mindre onödiga.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag förstår mycket väl att det är jättebra system när man
tar över olika områden och staten betalar. Idag betalar staten ungefär 46
miljoner per år för funktioner på Åland. Det är klart att man ska betala
för att upprätthålla suveränitetsfunktionerna, för att upprätthålla språk,
för att upprätthålla verksamhet och försvar o.s.v. Det är i och för sig jättefint med ramlagar, men när man tar över t.ex. telekommunikationer
ska staten fortsätta att betala? Eller ska vi ta över kostnadsansvaret för
våra egna områden? Ska vi bekosta det med vår egen beskattning? I det
här utredningsarbetet måste man naturligtvis räkna ut vad det kostar.
Ltl Roger Slotte, replik

Herr talman! Som jag sade förut, jag vet inte vad att staten betalar till
Åland för telekommunikationerna. Vi har ju ett eget telesystem som
fungerar alldeles utmärkt. Vi har ju till stor del behörighet på många
områden.
När det gäller sociallagstiftningen har vi en blandad behörighet som
skulle bli mycket tydligare med en ramlagsmodell. Dessutom har också
ÅSUB:s utredning visat att vi har pengar som räcker mer än väl till att
överta vissa andra saker också. Så har jag läst utredning.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Det är glädjande för en FS ordförande att få ta del i den här debatten i den här salen, i den här formen. Jag har rötter ganska lång tid tillbaka i partiet, inte lika länge som kanske andra har här i salen har i sina respektive partier, men ändå rätt mycket.
År 2001 jobbade vi stenhårt med de här frågorna. Jag satt då i FS:s styrelse. Vi jobbade med att ta fram någonting som vi kallade för FS:s framtidsavtal. Det här var ett första steg i det som ligger på bordet i dagsläget. Att försöka sätta upp en spelplan för hur vi kan utveckla den åländska självstyrelsen. Vi ville få igång den debatt som finns här nu idag. Vad ska Ålands självstyrelse innehålla? Tyvärr, var det väl lite för tidigt att diskutera det då.
Kommentarerna, som kom då, var väl allt annat än smickrande. Men inte kan
man ge sig för det. Vi har fortsatt att driva de här frågorna vidare.
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Då pratade vi om ett samhällskontrakt och nu pratar vi med om ramlagstiftning. Egentligen finns det väldigt mycket beröring som råder mellan de
här två olika begreppen. Skillnaden är väl att när man skulle teckna samhällskontraktet så var man mera detaljerad när saker och ting skulle ske. Med
en ramlagstiftning har vi förfinat det här. Vi lägger över detta helt och hållet i
händerna på den åländska befolkningen att välja när vi ska ta över nya behörighetsområden.
Vi fortsätter att driva det här. Så sent som 2007 i valrörelsen lyfte vi egen
beskattning som någonting som var eftersträvansvärt. Redan då sade vi, precis det som finns i det meddelandet som landskapsregeringen nu upp lämnar
ifrån sig, att det viktiga i det här läget är att vi lyfta över möjligheten till att få
styra beskattningen på Åland. Att ha möjligheten, när lagtinget så önskar, att
lyfta över delar eller hela beskattningen.
Nu befinner vi oss där att den sittande landskapsregeringen har tagit fram
det här. Det är vi väldigt, väldigt glada för.
Vi fortsatte, för att visa på de här bitarna, med en hemställningsmotion
som vi nu behandlar, som handlar just om en ramlag. Det som man kan ställa
sig lite frågande om är att motionen om ramlagen föreslås förkastas av utskottet, samtidigt som man bara några veckor senare kommer och säger att
man tänker använda sig av just den modellen. Det är väl kanske tydligen
någonting som man får leva med i det politiska spelet. Det är väldigt svårt att
acceptera och godkänna motioner. Men visst känns det lite smått konstigt att
vi behöver bete oss på det sättet.
Men de parlamentariska oskrivna reglerna kanske kan ha någon nytta någon gång också. I det här fallet har jag svårt att se vilken nytta de spelar. Huvudsaken är att vi får fram dokument som visar på att vi tar de här stegen
framåt.
I debatten har det framskymtat frågeställningar som jag tycker är berättigade. Vad ska vi framföra för motiv för en ramlag? Jag ser naturligtvis att
grunden ligger i Nationernas Förbunds beslut om hur den åländska självstyrelsen skulle se ut, självstyrt så långt som möjligt utan att bli en egen nation.
Det är väl precis det som vi ska få fortsätta att jobba utgående ifrån nu i diskussionen med Finland. Hur ska vi gå vidare med att utveckla självstyrelsen?
Det starkaste kortet av alla tycker jag faktiskt är demokratikortet. Att ålänningarna får möjligheten att själva bestämma takten.
Från Helsingfors har man ofta sagt; det går jättebra att överta behörigheter
när ni kan visa en tillräckligt stor styrka bakom er. När ni är eniga, har man
sagt, men kanske åtminstone har en bred majoritet. Hur skall man utröna
den här breda majoriteten på ett bra sätt? Ja, genom att utsätta de förslag
som kommer för allmänna val. Där kommer det att bli väldigt tydligt för oss
partier. Vi måste gå ut och berätta på vilket sätt vi vill ta över. Det kommer
folk att respondera på genom att rösta antingen på det ena eller det andra
partiet, såsom de gör idag. Men det är klart att det kommer att ställa höga
krav på oss som politiker, att våga stiga fram och berätta hur vi ska göra. Och
vi måste våga vara beredda att bli ifrågasatta utgående ifrån hur vi tänker använda de här instrumenten. Jag tror att den åländska politiken skulle må väldigt bra av det. Vi skulle lyfta fokus och vi skulle diskutera frågor som kanske
hamnar på lite mera framtidsfokus än enbart stirra ner på den dagspolitik
som vi befinner oss i dagsläget.
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Varför skulle Helsingfors gå med på det här? Jag tror inte det kan vara någon som tycker att det är roligt att umgås med andra människor och att alltid
vara i luven på varandra. Åtminstone har jag svårt att finna någon slags ro i
att alltid gå till ett möte där jag vet att jag ska strida. Jag är beredd på, som
politiker, att ha olika åsikter med jämna mellanrum och på det sättet kunna
utveckla saker och ting. Men blir det så att varje gång man träffas ligger det
ett problem på bordet, då blir det ett ganska tungt. Ofta leder detta till att
man fördjupar en relation, som redan finns, på ett negativt sätt. Man lyckas
med att gräva ner sig i gamla skyttegravar. En argumentation ifrån åländsk
sida borde vara att faktiskt sätta oss ner en gång för alla och sätta upp de yttre
ramarna för självstyrelsen. Då skulle vi ha de här problemområdena, åtminstone till stora delar, bortsuddade från den politiska vardagen för relationen Mariehamn-Helsingfors. Det tror jag att skulle vara lockande för
Helsingfors.
Många var inne på att det egentligen inte är opinionen i Helsingfors som
ska styra vårt agerande här på Åland. Vi ska ju berätta för våra väljare vad det
är vi vill göra. Här tror jag att vi har en ganska viktig läxa att göra från samtliga partiers sida. Vi måste kunna berätta vad vi ska använda behörigheterna
till. Dels skattebehörigheten men också de övriga behörigheterna som vi vill
ta över. Vad är det som är det viktiga? Vad är det viktiga för oss att föra vidare?
År 2001 började vårt parti att göra vår läxa genom det här dokumentet. Vi
berättar ganska långt vilka frågor som vi tycker att är viktiga att lyfta fram.
Den här behöver med absolut säkerhet omvärderas och tittas på. Det har flutit mycket vatten under broarna sedan 2001. Jag tror att alla partier behöver
ställa sig frågan kring de här bitarna, om det är så att man tror på ramlagsmöjligheten så måste man nu också ägna energi åt att fundera på vad vi
kommer att ha behov av i framtiden.
När det gäller specifikt beskattningen, som är ett av de ärenden som finns
på bordet idag, så är skepticismen ute bland folk högst påtaglig. Den finns
där. Den måste vi ta på allvar. Jag tror att den beror på att den här debatten,
som vi har haft idag eller de debatter som vi har haft tidigare inom det här
området, inte har fokuserat på vad FS vill göra med skattepolitiken. Vad vill
centern göra med skattepolitiken? Vad vill liberalerna göra med skattepolitiken? Och vad vill socialdemokraterna göra med skattepolitiken?
De frågor som man ställer ifrån allmänhetens sida är mycket berättigade.
Jag tror att vi måste ta oss vidare och jag måste ganska snabbt förklara vad
min vision, som FS ledare, för beskattningen på Åland är. Jag har antytt dem
vid ett flertal tillfällen. Vi har en process på gång i mitt parti för att ytterligare
precisera det här att kunna gå ut med de här bitarna. När det gäller att ta steget att överta beskattningen då måste vi ha de här bitarna klara för oss, i den
här salen och hos partierna. Men, i och med att vi går in för ramlagstänkandet, om det är det som den här salen vill, då har vi också tid på oss. För det är
först i det skedet när det här lagtinget aktivt tar ställning, för att föra hela eller delar av beskattningen, som vi ska kunna göra den här förklaringen till
Ålands folk. Det är då som de kommer att kunna ta ställning till det arbetet
som vi har gjort. Därför känner jag inte att det är problematiskt, på samma
sätt som socialdemokraterna gjorde uttryck för här tidigare, att ta det här steget. Jag kan försvara det här gentemot ålänningarna på vilket sätt vi kommer
att gå vidare med de här frågorna.
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Sammanfattningsvis tror jag på metodiken och jag tror på innehållet. Jag
hoppas nu att landskapsregeringen verkligen går vidare med att skapa den
här parlamentariska gruppen som får sätta klorna i det här. Och när vi kommer in i nästa val, om ett och halvt år, ska vi vara väldigt långt komna i detta.
Den åländska positionen, var vi står, bör vara väldigt klargjord då, så att vi
kan presentera den för det åländska folket. Tack, herr talman.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag måste tillstå att jag var en av dem som inte var så imponerad av framtidsavtalet 2001. Vi kallade det skämtsamt för ett testamente, av den orsaken att det var en ensidig handling. Det är tider
som har gått förbi. Jag hörde väldigt mycket positivt av det som FS ordförande sade. Jag kunde läsa in en pedagogisk uppgift. Att vi måste gå ut
till folket och predika. Det sades inte på det sättet men det är ju det som
vi måste göra. Vi måste ju kunna förklara vad det handlar om. Där har vi
ju verkligen en gemensam sak. Också här i lagtinget finns det lite kunskaper som behöver fräschas upp, dammas av och systematiseras. Jag
tror att vi är på rätt väg faktiskt.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Ltl Olof Erland har tolkat mig väldigt rätt. Jag ser att vi
har en stor uppgift, som vi har i allt politiskt arbete, att jobba med att
förklara hur vi ser på verkligheten och hur vi vill utveckla verkligheten
och påverka den. Därför tror jag att vi måste göra det gemensamt för det
är enda vägen framåt. Däremot när det gäller att gå tillbaka till historien
och titta på vad det står här så tror jag att mycket handlar om att man
inte riktigt var mogen att ta till sig vad som stod där. Att kalla det för ett
testamente är ju rätt intressant när inledningen handlar om att vi bör
sätta oss ner och diskutera de är frågorna och vi säger att vårt dokument
är ett inspel i den debatten. Sedan att andra inte vill diskutera och debattera kan inte vi göra så mycket åt. Nu är den debatten och diskussionen öppnad, så vi får väl vara glada för det. Historien har vi lämnat
bakom oss. Nu börjar vi jobba med det som ska vara framtiden istället.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! I den här frågan är det faktiskt ganska mycket en fråga om
attityder. Det var därför jag tog en replik här på Frisinnad Samverkan.
Socialdemokraterna säger att det finns motstånd, då ger vi upp. FS säger
att det finns en opinion som ska behandlas och som är en positiv kraft.
Jag tycker att det är absolut väsentligt i åländsk politik. Var vi hamnar,
det är en annan sak. Men tror man inte på folk, och deras förmåga att
lära sig och vår uppgift att förklara, ja då ska man nog vända sig till
riksmyndigheterna och be om hjälp och pengar också förstås.
Ltl Johan Ehn, replik

Talman! För mig är politik väldigt ofta att lyssna. Vi har fått två öron och
en mun, det tror jag tyder på någonting att man kanske borde använda
mera tid att lyssna.
Min andra tes vad gäller politik är också att våga och att vilja. Det tror
jag vi ofta glömmer för att vi blir så rädda för att det finns en opinion
som kanske inte i första hand är byggd på kunskap om hur saker och
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ting är utan är byggd på hur man tror att saker och ting är. Då har vi ett
politiskt uppdrag, precis så som ltl Erland är inne på, att föra diskussionen vidare, att dela med oss av de kunskaper som vi har av det politiska arbetet och visa på att vi tror att det finns vägar framåt som kanske
i dagsläget, när gemene ålänning tittar på dem, inte är realistiska. Det
handlar också om vilket sätt vi har att ta hand om dem.
Men, som sagt var, vi har fått två öron och en mun. Lyssna, diskutera
och gå vidare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson

Herr talman! För att kunna se framåt måste man ibland se bakåt. Så också i
dessa två ärenden.
Ålänningarna har i alla tider kämpat för vad som är bäst för Åland och
ålänningarna. Därför tror jag att vi är kapabla att få igenom en ramlag som
innehåller hela beskattningsbehörigheten, bara vi är eniga i salen och har
goda argument. Här har vi historien som är ett argument till detta.
Vem kunde tro att Ålandsaktivisterna Carl Björkman, Johannes Eriksson
och andra att deras misslyckade färd till Sverige skulle sluta lyckosamt. När
de med sin färd till Sverige försökte få en återförening. Man misslyckades den
gången och har ännu inte lyckats.
Man måste beundra dåtidens ålänningar och politiker för deras beslutsamhet och kämparanda. De åländska ledarna Carl Björkman och Julius
Sundblom satt till och med i fängelse för sin kamp och för sina åsikters skull.
Efter att återföreningen till Sverige misslyckades, i början av 1920-talet, så
mottog ålänningarna självstyrelsen motvilligt. Visserligen fanns det även efter 1920-talet krafter för en återförening till Sverige och kanske finns det
krafter för det ännu idag.
Men efter misslyckandet har självstyrelsen utvecklats genom tre större
självstyrelserevisioner samt flera ändringar såsom införande av en egen
åländsk flagga, medlemskap i Nordiska rådet, egna frimärken och jordförvärvslag och andra större överföringar. Allt detta grundar sig på internationella garantier och på den första självstyrelselagen.
En viktig utfästelse, som ofta nämns här i salen, är riksdagens proposition
från 1920 där det anges att ålänningarna tillförsäkras möjlighet att själva
ordna sin tillvaro så fritt det överhuvudtaget är möjligt för ett landskap, som
icke utgör en egen stat.
Herr talman! Efter 90 år har vi nu kommit halvvägs till den tesen. Vi kan
fritt ordna vår tillvaro inom sjukvården, inom skolväsendet, inom barndagvården, inom den kommunala inkomstbeskattningen, inom de interna kommunikationerna, inom postväsendet och inom delar av näringslivet bara för
att nämna några större befogenheter.
Herr talman! Det finns tre områden som inte har varit så lyckosamma och
som kanske inte har gått såsom man tänkte 1920.
Det ena är beskattningen, som åtminstone i teorin hade större befogenheter än den har idag. Det andra är EU-medlemskapet som medfört behörighetsläckage till EU utan motsvarigt inflytande. Det tredje, och kanske det största
problemet, är språket. När självstyrelsen var ung, i början på 1920-talet, ta-
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lade ca 11 procent av Finlands befolkning svenska. Idag har den siffran halverats. Trenden är tydlig, den minskar, dock i långsammare takt. Det är ett problem med kontakterna till Finland. Man kan inte tvinga finska myndigheter
att prata svenska när man inte kan svenska. Det är orimligt.
Vi ser hur trenden är, 19 kommuner i Finland är enspråkigt svenska och 16
av dem finns på Åland. Det finns 3 kommuner kvar i Finland som är svenskspråkiga. 1 procent av Finlands befolkning kan inte finska, varav ca 0,5 procent bor på Åland. Det är en orimlighet och det håller på att bli en orimlighet
att ha mycket behörighet på andra sidan Skiftet när kontakter härifrån med
jämna mellanrum måste tas. Det finns ofta inte tid att vänta på översättningar.
Jag har själv suttit i landskapsregeringen i nio år. Jag vet att diskussioner i
tjänstemännens rum går på finska ibland när det är bråttom. Jag vet också att
det behandlas finska texter och finska papper fast det egentligen inte ska vara
så. Men ibland måste man ta till det för att inte självstyrelsen ska få lida allt
för mycket.
Det här visar nog att vi måste få en ramlag till stånd som ger oss möjlighet
att överta de flesta kvarvarande områdena förutom dem som är knutna till att
vi inte är en egen stat. I den allmänna förvaltningen på Åland där vi behörighetsmässigt är beroende av Finland så klarar vi oss idag inte utan det finska
språket.
Herr talman! Således måste vi gå vidare med självstyrelsens utveckling så
att vi uppnår det som den första självstyrelselagen och garantilagen medgav.
Här tycker jag att motionärerna med Roger Jansson, som första som undertecknande, har gjort en utmärkt motion. Samma modell förespråkar också
centern. Därför skulle jag åtminstone personligen bra kunnat ha godkänt
motionen med innehållet av de 18 punkterna då jag är förvissad om att första
undertecknare, Roger Jansson har ett stort kunnande och en stor erfarenhet
både som f.d. lantråd, talman och riksdagsledamot. Han har också suttit
många år i denna sal. Jag tror att de 18 punkterna har goda grunder för att
man skulle kunna ha godkänt motionen. Speciellt då motionärerna säger att
man ska beakta dessa 18 punkter. Man ska inte följa dem slaviskt utan man
ska beakta dem. Man hade nog, om man hade velat, kunnat omfatta motionen.
Nu vet jag att principerna oftast är att man har en positiv skrivning. Det
har lagutskottet skrivit. Det accepterar jag förstås och tycker också att lagutskottet har gjort ett bra jobb. Läser man lagutskottets andemening och skrift
och läser motionen så är de kanske inte så långt ifrån varandra.
Herr talman! Jag för min del nöjer mig med den kompromiss som har tagits till lagutskottet och hoppas nu att vi kan få en ramlag till stånd som ger
oss möjligheter att ta över de behörigheter vi vill ta över, exklusive behörigheterna som medför att vi inte kan vara en egen nation, åtminstone tillsvidare.
Herr talman! Till sist föreslår jag att det här ärendet bordläggs till den 17
mars.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Jag noterade att ltl Olof Erland begärde replik före mig.
Det var intressant det som ltl Runar Karlsson sade. Vi brukar också
ofta ifrån Ålands framtids sida framhålla vilken bredd det var tänkt ifrån
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första början på Ålands självstyrelse och hur långt därifrån vi fortfarande är.
När det gäller beskattningen så tror jag att vi är helt eniga om hur viktigt det instrumentet skulle vara och hur det skulle kunna vitalisera den
åländska debatten. Det var också intressant att ltl Runar Karlsson i det
här sammanhanget gjorde en språkpolitisk betraktelse, som jag själv
många gånger har gjort. Om vi misslyckas på de här två väldigt viktiga
områdena, vad gör ltl Runar Karlsson då?
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Det är svårt och spekulera. Jag vet ungefär vad ltl Anders
Eriksson vill att jag ska svara. Det är klart att om vi misslyckas med
språket och vi misslyckas med det som var meningen från början så är
förstås en återförening till Sverige eller självständighet två alternativ.
Det är klart att en återförening till Sverige ger kanske större garantier
för svenska språket än självständighet, såsom jag ser det.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är i och för sig inte alls säkert. Ett självständigt Åland är ju helt hållet beroende på hur man utformar konstitutionen. Jag tycker ändå det är
intressant att ltl Runar Karlsson öppet och ärligt kan säga att om man
misslyckas med de här två viktiga frågorna så måste man titta på andra
alternativ. Många pratar om återförening med Sverige, men historien visar att det aldrig någon gång har existerat att man ifrån ett land har
överlåtit ett område till ett annat i samförstånd. Det är i så fall självständighet som är den väg som man ska gå. Jag är nöjd med svaret. Vi får
säkert anledning att återkomma, ltl Runar Karlsson.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Det är absurt om det är så att vi misslyckas med svenska
språket. Det betyder egentligen i praktiken att lagtinget måste stifta en
lag att Åland är enspråkigt finskt. Jag undrar om lagtinget kommer att
göra detta?
Talmannen
Under debatten har ltl Runar Karlsson föreslagit att ärendet ska bordläggas till den 17
mars. Vinner förslaget understöd? Jag uppfattar tystnaden som ett understöd. Det
ärendet kommer därför att bordläggas till den 17 mars. De som finns upptagna på talarlistan kvarstår och kommer att få tala den turordning som finns.
För kännedom
16

Skapande av en gemensam räddningsmyndighet
Ltl Johan Ehns enkla fråga (EF 6/2009-2010)
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 4
mars 2010.
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Ny barnomsorgslagstiftning
Landskapsregeringens framställning (FR 15/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen
den 15 mars 2010.
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Ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet
Landskapsregeringens framställning (FR 16/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen
den 15 mars 2010.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls onsdagen den 10 mars 2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum
avslutades kl. 16.55).
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Ny foderlagstiftning
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Diskussion.
Minister Jan-Erik Mattsson

Herr talman! Foderlagen som var upp till remiss fick diskussionsinriktning
på GMO. Då vill jag först lyfta syftet med denna lag. Syftet med denna lag är
att säkerställa kvaliteten, säkerheten och spårbarhet hos foder, samt sakkunnig information om foder för att trygga djurhälsan och kvaliteten på animaliska livsmedel. Syftet med denna lag är att förhindra att man på något vis
skulle hamna i den bedrövliga situation som inträffade när galna-kosjukan
spreds i Europa, att våra djur får är sjukdom som kan spridas till människan.
EU har tagit 20 stycken olika beslut i form av direktiv och förordningar,
som syftar till att säkerställa säkerheten på foder som används för livsmedelsframställning för att eliminera risken att människan ska drabbas av sådana
sjukdomar.
Det här är väldigt bra att man har höga tankar om livsmedelssäkerhet och
risken för att människan ska drabbas av obehagliga sjukdomar.
När det gäller vår möjlighet att styra vad dessa direktiv och förordningar
innehåller så kan vi inte införa ytterligare begränsningar i de produkter som
direktiven de facto tillåter, d.v.s. ämnen som har en genmodifierad bakgrund.
Varje foder som saluförs och används inom EU och har godkänts av EU
måste noggrant vara beskrivet till vilken del det innehåller en GMO-produkt.
Därmed kom frågan om hur GMO övervakas. I paragraf 11 i den finska foderlagen står det just om detta. Det är en informationsparagraf om hur det
går till och där står också att gentekniknämnden är behörig myndighet. Frågan är om det också är vår myndighet? Detta har utretts via ett utlåtande från
justitieministeriets att det som är vår lagstiftningsbehörighet gäller odling av
GMO-produkter. Vi har lagstiftningsbehörighet, däremot har vi inte lagstift-
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ningsbehörighet över de ämnen som finns i de produkter som EU godkänner,
alltså foder. Därmed tar gentekniknämnden det övergripande ansvaret till
den del det behövs.
Sedan tycker jag att man blandade till kortleken ordentligt genom att
blanda in huruvida Åland skulle vara en GMO-fri zon. Min politiska målsättning och ambition är att Åland skall vara en GMO-fri zon. Med nuvarande
EU- lagstiftning får man inte införa förbud mot GMO- odling.
Det finns ett initiativ ifrån den nya kommissionären och ifrån Holland som
säger att man inom varje land skulle få besluta om man ville vara GMO-fri eller ville ha GMO-fria zoner. Men med nuvarande bestämmelser så är inte
detta möjligt. Om initiativet träder ikraft så skulle det gälla GMO-odling, men
inte gälla för foder som innehåller GMO-produkter.
Att avstå ifrån att använda GMO-produkter kan göras på frivillig basis,
t.ex. om ett stort handelsbolag säger att de inte längre saluför produkter som
innehåller GMO, så är det fullt möjligt. Det är upp till var och en. Lika möjligt
som jag, som privatperson, inte vill köpa en produkt som innehåller en GMOsubstans. Men att införa ett generellt förbud, som är mera långtgående än de
direktiv som handlar om GMO, i den foderlag vi har just nu som dock handlar
om foder till djur och inte till människor, är inte möjligt.
Vår ambition att göra Åland GMO-fritt, vi ska vara medvetna om vad vi ska
vara försiktiga med. När foderlagen antogs fanns det en gröda inom EU som
var godkänd att odlas, det var majs för foderframställning. Med vetskap om
den långa växtperiod som den majs som är registrerad, det är en Monsanto
produkt. Jag kan inte exakt säga vad den har förmåner mon nummer. Den
har inte odlingsegenskaper som passar för de åländska klimatförhållandena.
Den torde inte bli intressant att odla på Åland, men man vet ju aldrig.
Sedan den här lagen lades på bordet har man också godkänt att odla en potatissort. Den torde ha samma egenskaper, den skulle behöva ha ett bättre
klimat än vad vi har, men det vet vi ingenting om ännu.
Potatisen, som är godkänd, utgör inte bas vare sig för foder eller för människoföda. Potatisen utgör bas för att framställa lim till pappersindustrin.
Sedan till de möjligheter vi har när vi inte kan införa ett förbud. Den dagen
det går att införa ett förbud är det staten Finland som kan införa det, inte den
åländska landskapsregeringen. Nuvarande statsminister har lovat mig att han
ska hjälpa Åland att bli en GMO-fri zon när vi så har möjlighet. Men för att
försäkra oss om att det inte ska börjas med GMO-odling här så finns det olika
metoder. Det är de säkerhetsavstånd som man kan införa i en samexistenslag
som vi har börjat bereda inom landskapsregeringen.
Rikets samexistenslag känner till två grödor som man tar hänsyn till. Den
ena grödan är majs, som faktiskt också innehåller pollineringsmöjligheter, de
blommar. Man har inom EU tänkt att man skulle upprätta säkerhetszoner,
25-600 meter. I Finland har man tänkt sig betydligt kortare avstånd. Man har
lite längre avstånd, där tycker man att det ska vara lite mera, när det gäller
konventionell odling i förhållande till ekologisk odling roll. Det som den
finska lagen om GMO inte alls tar upp är behovet av att skydda bisamhällena.
Men det finns länder inom EU som har tagit in bestämmelser i samexistenslagen för att skydda bisamhällena. Då har man tänkt tillämpa ett avstånd på
hela fem kilometer. Man får en cirkel som är tio kilometer i diameter. Skulle
man på Åland använda de längsta avstånden, som finns godkända i EU med
olika motiveringar, så tror jag att Åland skulle vara så gott som GMO-fritt,
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d.v.s. 600 meter ifrån en annan odling när det gäller majs och potatis. När
det gäller bina skulle man införa ett avstånd på 5 000 meter. Med tanke på
att vi har så väldigt mycket äppelodlare och därmed tillhörande biodling så är
detta någonting som ligger i mitt tankesätt att skydda Åland från detta.
Vi måste ha en samexistenslag. I annat fall kan man starta GMO-odling
utan att vi har möjlighet att påverka det.
Jag anser att den foderlagen vi har förelagt fyller de kriterier på säkerhet
på foder för att förhindra sjukdomar som sprids från djur till människa. Det
handlar inte bara om galna-kosjukan, det finns också sjukdomar ifrån fjäderfän och det finns ifrån fisk, där vi också använder mycket foder som framställts. Den foderlagen uppfyller det kriteriet. Följande kriterier att uppfylla
är att göra Åland till en i GMO-fri zon när det gäller odling av de produkter
som kan ingå i foder eller möjligen i lim.
När det gäller den s.k.stärkelsepotatisen, för att framställa lim, så har vi ett
särskilt problem också att lyfta. Det är ju knappast möjligt att vi får en stärkelsefabrik på Åland dit våra potatisar skall köras. Potatisen kommer att
transporteras ganska långt, vilket betyder, som alla vet, att en tappad GMO
producerad potatis på vägen någonstans kommer att kunna sprida GMOpotatisar på ett helt annat sätt än vad vind, väder, bin och insekter kan göra.
Det är också en fråga som är väl värd att beakta. Tack, herr talman.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Först vill jag tacka minister Jan-Erik Mattsson för
beskrivningen av vilka ambitioner regeringen har när det gäller samexistenslagen. Vi hoppas från socialdemokratisk sida att man snabbare
upp processen och kommer hit så snart som möjligt. Vi stöder, naturligtvis, det mest radikala förslag man kan tänka sig; att Åland faktiskt
blir GMO-fritt vad gäller odlingarna.
Men sedan, herr talman, tycker jag att det är lite oklart vad regeringen menar med sina budgetskrivningar i det här avseendet? Man talar om
att Åland ska vara ett GMO-fritt område. Det betyder väl nog inte bara
odling, utan det är ett vidare begrepp. Jag uppfattar att frågan verkar
komma som en överraskning i relation till den här lagen. Nu hänvisas
det mycket till Vanhanen, men han har ju stort sjå med vilken mjölk han
ska dricka. Han hinner knappast tänka på det här.
Minister Jan-Erik Mattsson, replik

Tack, herr talman! Beskrivningen om ett GMO-fritt område, i det begreppet att också alla produkter som saluförs måste vara GMO-fria, det
tankarna kanske vi inte hade. Det var nog kanske främst ltl Carina Aaltonen som diskuterade det i debatten tidigare just när det gäller odling.
Det är odlingen av GMO-grödor som är ett hot mot konventionell odling
som är störst på Åland, men framförallt mot den ekologiska odlingen,
som alla tycker att är en positiv utveckling och som ska ske på odlarnas
villkor. Frivilligheten man har som odlare att odla och ha den verksamhet man vill. Jag tycker att det är synnerligen viktigt att iaktta försiktighet. Om vi inte iakttar den försiktighet som krävs vid GMO kan vi riskera ekologisk odling och även konventionell odling till den delen.
Talmannen
Tiden är ute!
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Ltl Barbro Sundback, replik

Till det sista finns det ingen oenighet om här i lagtinget, vad jag förstår.
Alla är överens om att det bästa för Åland är att vi har GMO-fri odling.
Den viktiga aspekten i det här sammanhanget är om man kunde vidga
det här begreppet. Om det innehåller risker att odla GMO-grödor så är
det nära till hands att riskerna med GMO-produkter överhuvudtaget
inte är bra och säkra för människorna. Som jag uppfattar det så behövs
det nog en vidare diskussion om det här för att verkligen säkerställa
också konsumenterna i det här avseendet. Framförallt skulle det vara en
stor brandfråga för Åland att vara ekologiskt och GMO-fritt.
Minister Jan-Erik Mattsson, replik

Ja, det är säkert en brand att vara en GMO-fri zon, så som vi känner det.
I Nordiska ministerrådet, på Island för snart ett år sedan, framförde jag
den åländska regeringens synpunkt att vi ville vara en GMO-fri zon. Med
tanke på vårt odlingsklimat blev jag något förvånad över att just Island
var det land i Norden som är mest för GMO. De tyckte att vi var lite
konstiga som inte insåg det, så tyckte även den danska jordbruksministern. Det finns flera skolor i det här.
Till den här lagframställningen, som nu handlar om foder och innehåller GMO-produkter, så kan vi inte avvika från de direktiv och förordningar som finns, i varje fall inte i nuläget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! Minister Mattsson inledde sitt anförande med att säga att vi
inte kan vara en GMO-fri zon på Åland. Vi får visst vara en GMO-fri zon. Det
finns ju över 3 000 GMO-fria zoner i Europa. Om vi tar potatisen Amflora
som exempel, som godkändes förra veckan, så finns det faktiskt flera regeringar i Europa, både i Grekland, Österrike, Luxemburg, Italien, Ungern och i
Frankrike som officiellt tillkännagett att de inte tänker tillåta att potatisen
odlas. Det handlar om vilja, minister Mattsson, Jag tycker inte att det här duger. Jag blir väldigt bedrövad när jag hör minister Mattssons anförande om
att vi inte har någon valfrihet i frågan om foder. Jag anser att ministern inte
heller har förståelse för mina argument när han säger att den nya foderlagstiftningen inte hotar ett GMO-fritt Åland och att vi inte alls kan påverka det
här. Jag är av en helt annan avsikt. Jag menar att även mjölk-, köttproduktion, fiskodling och äggproduktion alla är viktiga delar av Ålands primärnäringar och ingår i kedjan som ska behålla Åland GMO-fritt. Det handlar inte
bara om odling av grödor. Det handlar i lika höga grad om djurfoder som används i primärnäringarna. Om det endast skulle handla om grödor så skulle
väl landskapsregeringen, i budgeten för 2010 på sidan 188, skrivit att målet
är att Åland ska vara ett GMO-odlingsfritt område. Nu står det svart på vitt,
mycket förtjänstfullt och förpliktigande att landskapsregeringens mål är att
Åland ska vara ett GMO-fritt område. Hur kan man anse att den här lagstiftningen om foder inte hotar ett GMO-fritt Åland? Det har jag svårt att förstå.
Jag tänkte ta en liten tillbakablick. Sedan 2003 finns den skärpta EUlagstiftningen om GMO-livsmedel och GMO-foder. Den kom till efter många
års kamp mellan de länder i Europa som är positiva till GMO och de länder
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som är negativa till GMO. Det här ledde till att det under många år, mellan
åren 1998 och 2004, inte godkändes några som helst GMO-produkter. Men
nu är det fritt fram igen. Den senaste var den här genmodifierade potatisen,
Amflora.
Den här lagstiftningen reglerar dels den bedömning av hälso- och miljörisker som sker innan godkännande och dels hur GMO-produkter ska märkas
vid försäljning. Alla GMO- grödor och GMO- produkter som ska säljas som
livsmedel eller användas som foder inom EU måste vara godkända oavsett
om de odlats här eller någon annanstans. Märkningskraven har skärpts men
det gäller inte produkter från djur som är uppfödda på GMO-foder.
Jag tänkte ta fiskodlingen som exempel. I den globala fiskodlingen använder man allt mer soja som foder. Soja kan innehålla GMO. Vi har sett dokumentärer på TV hur fiskodlingsindustrin växer enormt internationellt sätt.
Samtidigt blir tillgången på fiskmjöl, som länge har varit det huvudsakliga
fodret, allt svårare att få tag i eftersom de stora oceanerna fiskas ut. Precis
som i djuruppfödning på land så är det sojan som är lösningen. Sojamjöl ger
fisken protein och sojaoljan ger energi. Man blandar alltså ut fiskmjölet med
soja. Problemet är att majoriteten av världens sojaproduktion är inte bara
livsfarlig för bönderna i Argentina, produktionen är ofta till stora delar genmodifierad. Sojan används i huvudsak som foder till djuruppfödning och
också till fiskodling i större utsträckning än tidigare. Vi vet att det är pressade
priser på odlad fisk på världsmarknaden. Man måste jaga alla kostnader och
en del av det är naturligtvis att använda sig av billigare foder. Enligt mina
uppgifter är det GMO-fria fiskfodret dyrare än det foder som innehåller
GMO-soja.
I Norge höll man länge ställningarna och valde att inte mata fiskarna med
GMO-foder. Jag vet inte hur det är på Åland. Kanske har fiskodlarföreningen
och fiskodlarna någon policy att inte använda sig av GMO-foder, jag vet inte.
Jag har prövat att få kontakt med fiskodlarföreningen men jag lyckades inte
få någon kontakt idag i alla fall. Men det kanske näringsministern eller utskottet kan redogöra för.
Om det är GMO-fritt foder som används in de åländska fiskodlingarna så
tycker jag att man borde kommunicera ut det till konsumenterna. Sådan fisk
är åtminstone jag beredd att betala mer för. För det handlar sist och slutligen
om pengar, både när vi väljer och när vi väljer bort. Det är ekonomin som styr
en stor del av livsmedelsproduktionen idag. Kvalitet, djurhälsa, omtanke om
miljön både här hemma och i andra delar av världen är av underordnad betydelse. Industri och GMO-lobbyisterna har kapital och starka nätverk och så
länge som inte konsumenterna vet, inte har kunskap om det och handlar billigt istället för att välja de livsmedel som är producerade på ett ansvarsfullt,
etiskt och miljömässigt sätt, så kan industrin fortsätta att pressa fram produkter som skadar vårt ekosystem. När vi får en sådan här lagstiftning som
denna foderlag då har vi politiker ett enormt ansvar. Vi måste säkerställa att
inte lagstiftning innehåller kryphål och luckor som gör, att vi t.ex. genom att
bara godkänna den nya blankettlagen om foder, att vi inte i.o.m detta också
ger grönt ljus för statsrådet i Finland att i en förordning besluta om vilka genetiskt modifierade livsmedel och foder som ska tillåtas på Åland. Att säga att
vi sitter i famnen på Finland duger inte och att vi måste göra som EU säger
håller inte heller. Pröva det då i EG-domstolen! Jag och socialdemokraterna
kräver att paragraf 11 i bilagan till den nya foderlagen inte ska tillämpas.
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Vi har egen behörighet på det här området. Jag litar inte ett dugg på jordbruksminister Sirkka-Liisa Anttila i den finska regeringen i den här frågan.
Den stora frågan är väl nu om jag kan lita på minister Jan-Erik Mattsson i
den åländska regeringen?
Socialdemokraterna vill ha ett genomgripande och säkert jordbruk på
Åland. Vi vill ha ett ekologiskt och GMO-fritt Åland. Vi menar att ett GMOfritt Åland även omfattar det foder som går till djuren inom den åländska
primärproduktionen. Tack, herr talman.
Minister Jan-Erik Mattsson, replik

Tack, herr talman! Ja, det går att utvidga den här diskussionen hur
mycket som helst om man drar det på det här viset. Men det intressanta
tycker jag nog i den här frågan är huruvida vi ska ha en diskussion i lagtinget om vi ska ta beslut som går i strid mot EU-direktiv? Vi har åtminstone ett beslut, som lagtinget i skyndsam ordning, måste anta, en
ny tobakslag för att inte hamna på böter angående tobaksdirektivet. När
det gäller fågeldirektivet försöker vi nu komma till mötes med bevis för
att jakten skall kunna ske enligt direktiv. Men, med det resonemang som
ltl Aaltonen för, skulle vi nog bara stå upp och säga; nej, vi gör nog som
Grekland, vi bestämmer själva! Ålands lagting och Ålands landskapsregering har inte haft den kutymen här att vi stiger upp och säger; nej, vi
finner oss inte i att EU kommer med ett direktiv. Jag tycker att det är en
intressant aspekt av det hela.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Jag tycker faktiskt att vi ska säga; nej, vi ska göra som i
Grekland, Österrike, Schweiz, Frankrike och många andra länder som
sätter matsäkerheten över allt annat. Vi har en egen lagstiftning, vi har
lagstiftningsbehörighet på det här området. Vad händer om vi plockar
bort paragraf 11, som handlar om genetiskt modifierat foder där det står
att närmare bestämmelser ska utformas av förordning av statsrådet?
Vad händer? Vad är det som är så farligt? Vad är minister Mattsson rädd
för att ska hända om vi säger nej?
Minister Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Personligen är jag inte rädd för särskilt mycket. Det som
lagtinget och regeringar i övrigt har varit rädda för är ju att få EU-böter
och hamna i EU-domstolen. I EU-domstolen är det inte ens säkert att vi
får föra vår egen talan. Det är väl en ganska intressant fråga då hur vi
skulle försvara oss. Jag hoppas ju verkligen att vi ska få försvara oss.
Men i den här frågan skulle antagligen Finland och Åland ha helt olika
uppfattningar om vi gick in på ltl Aaltonen här och strider. Dessutom
har vi inte grund i ett direktiv som har direkt effekt.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Jag tycker att det är synd att minister Mattsson, som inte är rädd för
någonting, är så feg i den här frågan och låter Finland bestämma över
vår matsäkerhet och vilka foder vi ska mata djuren på Åland med.
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Jag hoppas verkligen att näringsutskottet gör en egen bedömning på
det här och väljer att lämna bort paragraf 11 i foderlagen om genetiskt
modifierat foder och så ser vi vad som händer. Det kan väl inte vara så
farligt ändå att vi måste vara rädda?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Det är säkert bra om näringsutskottet, dit ltl Aaltonen
också hör, tittar på de här frågorna. Jag har framför mig ett papper som
jag tror att kan vara bra att komma ihåg. Det hör ihop med paragrafer
11. Om jag läser paragraf 11 handlar det om gentekniken och deras befogenheter. Ålands delegation beslöt 1996, när de gav ett utlåtande över en
landskapslag; ”att gentekniken utgör ett rättsområde som med tillämpning i 27 § 42 punkten i självstyrelselagen är att hänföra till rikets behörighet." Då är det inte så lätt att plocka bort den paragrafen, tror jag.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Tyvärr sitter jag inte i näringsutskottet. Jag skulle gärna ha velat göra
det i den här frågan.
Det har också kommit brev från jordbruksministeriet som säger att vi
har behörighet i den här frågan. De har tydligen ändrat sig där.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Det här utlåtande är från 6.3.2009 från justitieministeriet.
Man hänvisar till den landskapslag som jag själv, när jag var social- och
miljöminister, lade om genteknik och man beslöt att det är rikets behörighet. Högsta Domstolen har därför i sitt utlåtande 21.3.1996 kommit
till samma slutsats, trots att gentekniken i viss mån berör områden som
är landskapets behörighet.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Ja, det här är inte genteknik. Det här är ju livsmedel och foder. Enligt
jordbruksverket ska det vara möjligt att vi har egen lagstiftning på det
här området. Jag tycker att detta är en fråga som näringsutskottet verkligen måste fördjupa sig i och sedan efter behandling redogöra för.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Jan-Erik Mattsson

Tack, herr talman! Så som man har lämnat foderlagen, det är regeringens inställning till hur man behandlar direktiv och förordningar som EU lämnar till
oss. Nu är frågan upp till näringsutskottet och lagtinget att besluta om hur
det ska ske. Jag ser med spänning fram emot ett betänkande ifrån näringsutskottet huruvida man ämnar komma med ett förslag som skulle strida mot ett
EU-direktiv eller en EU-förordning. Sedan ska vi också veta att om lagtinget i
så fall godkänner och sätter in en förbudsklausul i betänkandet, som strider
mot ett EU-direktiv, så hur kommer det beslutandeorgan som godkänner
våra lagar, presidenten i sista hand att göra? Det skulle vara intressant att
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veta om vårt parlament har den styrkan att republikens president Tarja Halonen skulle godkänna ett avsteg ifrån ett EU-direktiv.
Ltl Barbro Sundback

Talman! Till det sista, för att vi ska kunna pröva det som minister vill här, hur
presidenten och övriga kontrollmyndigheter skulle reagera så måste näringsutskottet ändra på framställningen. Om framställningen går in sig här, som
en direkt kopia av rikslagstiftningen, så får vi det inte prövat som ministern
här efterlyser. Jag ser det som en direkt beställning ifrån nämnden att man
testar det här. Genom att man på något sätt torpederar elfte paragrafen så att
det i praktiken blir omöjligt att använda genmanipulerat foder på Åland.
Det som ministern inte riktigt har klargjort är varför Åland skulle vara så
betjänt av att statsrådet ska utfärda förordningar för det åländska lantbruket?
Det är lite olikt centern som annars brukar vara väldigt måna om att vi ska ha
både ansvaret och beslutande makten i våra egna händer i så hög grad som
möjligt och alldeles särskilt vad gäller primärnäringarna. Är det här också någon sorts slaviskt underkastelse från regeringens och minister Mattssons
sida? Eller finns det någon saklig grund för det? Eller är det så att vi själva
kan utfärda förordningar i det här avseendet? Jag tycker att vi har rätt till lite
mera utvecklade diskussioner runt det här, än att bara ministern stiger upp
och hotar med att det strider mot lag osv. Man kan säkert ifrågasätta varenda
en paragraf här på olika grunder.
Här skulle man önska att näringsutskottet visade självstyrelseklon lite
mera än vad regeringen gör. Det handlar om två saker här. Hur mycket makt
möjliggör självstyrelsen? Det andra är det politiska innehållet. Vill vi, också
på den här punkten, försöka motverka att genetiskt modifierade produkter
kommer in till Åland? Då måste man göra någonting annat än det som regeringen föreslår.
Vi tre socialdemokrater är beredda att hålla den åländska fanan högt i den
här frågan. Det är faktiskt av stor betydelse för ålänningarna och inte bara en
symbolfråga.
Minister Jan-Erik Mattsson, replik

Tack, herr talman! Det som gentekniknämnden övervakar är inte
åländsk behörighet i sak, att kunna konstatera att en GMO-del av ett foder utgör någonting som är farligt för människan. Men okej, en egen
gentekniknämnd ställer ganska höga krav på kunnande. Jag tror inte vi
har särskilt många här på Åland som klarar av är att sitta i den nämnden. Det torde väl bli en köptjänst som kostar en hel del, men den är
kopplad till vår behörighet.
Det som är intressant, tycker jag, är huruvida socialdemokraterna har
tänkt på om det finns GMO-produkter i den mat vi direkt konsumerar
och äter? Det har man glömt bort. Nu har man varit inne på foder som
djuren äter. Det ska bli intressant att få ta del av näringsutskottets betänkande när det kommer och ändringsförslag till detta som antagligen
socialdemokraterna kommer att föra fram för att få det ändrat till att vi
ska strid mot ett EU direktiv, som sedan presidenten ska godkänna.
Talmannen
Tiden är ute!
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Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag tycker nog nu att ministern börjar låta både gnällig
och tråkig. För det första konstaterar han att ålänningarna är så dumma
så att vi inte kan ha någon nämnd som motsvarar de nämnder som man
har på andra ställen. Jag vet inte hur han drar sina slutsatser men vi har
åtminstone en som är väldigt kapabel. Jag kan nog också få fram flera
personer, om det behövs.
Det andra är att nu ska vi börja prata om något annat, om genmanipulerade produkter som man säljer i butikerna. Men nu handlar faktiskt
det här ärendet om foderlagstiftningen. Om ministern skulle ha något
mera häftigt att komma med, än bara detta hur intressanta det ska bli
om man avviker från hans förslag, så är det inte nödvändigt med flera
repliker.
Minister Jan-Erik Mattsson, replik

Tack, herr talman! Till den delen gör jag väl ltl Barbro Sundback då besviken, att jag inte är häftig eller så. Jag tycker nog att det blir en rätt
häftig grej när Ålands lagting kommer med en lag till Finlands president
där man bryter mot ett direktiv. Det torde vara första gången, om någonsin, som det ens har varit i närheten. Vi har stiftat lagar som senare
har visat sig brutit mot direktiv. Då har vi i skyndsam ordning stiftat en
ny lag som inte gör det. Men den här gången blir det nog verkligen
spännande, det vill jag säga, när ltl Barbro Sundback träffar sin partikollega, Tarja Halonen och ska försöka övertala henne att godkänna
nämnda lag.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tror att det skulle vara bra om ministern skulle sätta sig in i hur lagstiftningskontrollen egentligen går till vad gäller EU-direktiv. Om han
tror att det är någon kompis till presidenten som stegar in i palatset och
säger att så här vill vi ha det, så tyder det nog faktiskt på en stor naivitet
i de här frågorna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Ltl Sundback tog upp om vi själva kan besluta när det gäller förordningen. För oss, som har läst lagen, det när det gäller tillämpningen av blankettlagstiftningen så finns det ett undantag, paragraf 12,
som säger att Åland själv kan utfärda sina egna förordningar på basen
av den här lagstiftningen. Så det är fullt möjligt.
Sedan är det en annan fråga, om avvikelsen, som vi skulle ta mot Finland, eventuellt strider mot EG-direktivet? Läser man vad det står om
EG-direktivet när det gäller GMO så är det inte helt klart. Det får väl utskottet utreda. Enligt lagframställningen som ligger på vårt bord har vi
möjlighet att ha fulltextförordningar som är anpassade till åländska förhållanden.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Det känns tryggt att veta att ltl Strand är medlem av näringsutskottet.
Den här insikten tyder på att det finns medlemmar i utskottet som har
läst sin läxa och kan. Det står ju faktiskt så i paragraf 12.
Den senare frågan är naturligtvis knepig och det bör man diskutera.
Inte har jag något svar på den frågan. Det hoppas jag att utskottet ska
kunna sluta sig till efter en ingående analys, inte den här politiken som
ministern har att vi måste underkasta oss allting, utan man måste verkligen kämpa emot här och visa klorna.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Jag tror att utskottet kommer att sätta sig in i om vi kan ha
avvikande i förhållande till EU-direktivet. Sedan finns det en annan
fråga som man också måste titta på. Det är Ålands konkurrenskraft och
handelsförbindelser och bedöma om det är klokt att ha avvikelser om
det är möjligt. Vi får fördjupa oss i frågan.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Englund

Herr talman! Näringsutskottets behandling har ganska mycket nämnts och
man frågar efter det. Det är intressant. Vi i näringsutskottet ska verkligen
sätta oss in den här lagstiftningen med nöje.
Den här debatten har utvidgats ganska mycket ifrån socialdemokraternas
sida från första början fast man ville återta en del av det här i det sista anförandet och också klandra näringsministern för att han har varit inne och diskuterat det som man började med. Det här är ju en foderlagstiftning. Det är
inte frågan om odling av genmanipulerade växter. Det är foder, som vi diskuterar nu. Vi tål det här tydligen ganska bra, genmanipulerat som har nämnts
här. Det finns i våra butiker och på våra färjor. Kött som fått foder från genmanipulerade växter, det är jag helt övertygad om.
Det är en konkurrensfråga, som ltl Strand nämnde. Förbjuder man genmanipulerad odling helt och hållet, det är inte tillåtet idag här på Åland, det
är bara på försöksområden som man kanske går vidare i Finland och Sverige.
Från lantbrukets sida, ÅPF, hade tidigare en diskussion om de här frågorna. Vi är trots allt eniga om att vi inte ville ha in genmanipulerade odlade
växter på Åland. Det är helt klart, det tror jag att vi kan vara överens om.
Men, vi vet inte trots allt om hur framtiden ser ut. Den dagen det kommer en
potatissort som inte behöver bekämpas mot bladmögel eller någonting och
om man får använda det på alla andra odlingsställen i världen, kanske där vi
har våra stora internationella koncerner som också äger en del av industrin
här, så då kommer man säkert att få ta ställning till sådana här saker. Men
tillsvidare vill inte åländska lantbruket ha genmanipulerade odlingar på
Åland.
Vi vet att det händer mycket runt om oss som inte syns. Medan vår produktion av kött många gånger har klara problem med att konkurrera globalt
på marknaden, så växer produktionen ute i världen. Köttproduktionen har
ökat med 38 procent det senaste året. Mjölken med 15 procent och äggen har
ökat med hela 44 procent. I en stor del av den här produktionen används
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också genmanipulerat foder. Det här är beklagligt, tycker jag. Vi är lite inmålade i ett hörn.
Skall vi förbjuda, när det finns i butikerna och på våra färjor troligen? Är
det någon som kan säga med säkerhet att man har kontrollerat att det inte
finns när mycket av köttet kommer från Sydamerika där man odlar soja och
majs. Där är det stora bekymret.
En forskningskoordinator i Helsingfors för inte så länge sedan, från det
stora företaget Alltech som blandar in tillsats medel i foder, skickar tyvärr 33
procent av de råvarorna som kommer från Sydamerika tillbaka eftersom man
inte klarar företagets strikta kontroller. Vanligen innehåller de här diskvalificerade råvarorna för stora mängder dioxiner, PCB eller tungmetaller och
också GMO-foder. 85 procent av alla underkända råvaror som man importerar till EU kommer utifrån EU:s yttre gräns. Man vad som händer med råvarorna, efter att man har skickat tillbaka dem, är en intressant fråga. Det är
kanske mindre nogräknade som tar vara på och råvarorna så att de ändå
hamnar i produktion.
På det här mötet visade man också en statistik över de senaste foderskandalerna i världen. Det gemensamma med alla var att smittokällan, som har
drabbat fodret, kom från kontaminerade komponenter utifrån.
Det här är en väldigt intressant fråga. Det är någonting som vi ingående
kommer att diskutera i näringsutskottet. Jag vill inte ta ställning för vår del
ännu. Vi tar till oss det som lagtinget har diskuterat i den här frågan.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Ltl Englund säger att vi människor tål GMO är ett bra. Men hur kan han
veta det? GMO har ju inte funnits så väldigt länge. Åtminstone känner
jag till ett fall där en forskare i England fick sparken när han kunde visa
att möss som åt GMO-potatis blev är väldigt sjuka. Det här är resultat
som man inte ville få fram från GMO-industrins sida. Det känns lite
grann som ltl Englund bara rycker på axlarna och säger; ja, men vi kan
inte göra någonting åt det för GMO finns överallt. Är det verkligen så att
det åländska jordbruket ska acceptera det här?
Ltl Anders Englund, replik

Jag tror att ltl Aaltonen förstod lite fel. Det var mer en påminnelse till
konsumenterna att man ofta handlar det som är billigt. Ofta är det
mycket billigare det som har producerats med GMO-foder. Det är
kanske dyrare att odla, man får mindre skörd, man måste jobba mera i
länder där man producerar. Slutprodukten, kött i många fall, har man
kunnat föda upp till en billigare kostnad. Vi handlar många gånger med
ögonen. Vi tycks hittills ha klarat av det. Det finns forskningsresultat
som går i båda riktningarna. Men jag är inte kapabel själv och jag tror
inte att ltl Aaltonen heller är kapabel att kunna avgöra idag vad som är
riktigt och rätt.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Vi delar uppfattning ltl Englund och jag. Jag hade gärna sett ett brandtal
av producentförbundets ordförande om hur det åländska jordbruket
skulle ha kunnat profilera sig i framtiden med kvalitet och GMO-fria
produkter både när det gäller fisk som har odlats och när det gäller
andra grödor. Att vi tar ansvar för miljön både här hemma och i andra
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delar av världen. Och att också de åländska jordbrukarna kan ta ut ett
bättre pris där vi kan sälja de åländska produkterna till högre pris tack
vare att vi kan garantera att vi har den här märkningen, att produkterna
är ekologiska, GMO-fria och att produkterna har bra smak naturligtvis.
Ltl Anders Englund, replik

Ja, ltl Aaltonen, det köper jag. Vi är säkert beredda ifrån de åländska
lantbrukarna att ställa upp och leverera varor till handel och färjenäringen om man plockar bort sådant som man inte till hundra procent är
säker på att innehåller GMO-foder. Säkert kan vi få ut ett bättre pris då.
Är kunden sedan beredd att betala för det här? Är företagen beredda att
använda produkterna? Det är intressant.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ltl Anders Englund tog upp många skandaler när det gäller exempel på
skadliga typer av ämnen i olika produkter och han påpekade att de ofta
kommer utifrån, från sådana platser där man inte har någon kontroll
över hur respektive ämne produceras och vad det har får för effekter.
Om man menar med konkurrens att det också ska få vara möjligt att använda här för att det fördyrar våra produkter om vi inte odlar dem med
de här förmånliga stödmedlen så kan man, precis som man gjorde här,
svänga på det. Konkurrens ligger i det som vi alla vill ha; närproducerade produkter. Men produkterna kan ju inte vara närproducerade och
t.ex. vara fulla av GMO utan det är det motsatta, att produkterna är
säkra, åländska och helst ekologiska. Det är ju det som är konkurrenskraften, som jag ser det.
Ltl Anders Englund, replik

Tyvärr har det visat sig det senaste året, om vi tittar bakåt, att det har
varit svårt att få ut merpriset. Det är ju det som är frågan. Får man ut ett
högre pris, som gör att man klarar av de höga kostnaderna som ställs på
det åländska lantbruket jämfört med våra närliggande regioner, så är det
helt okej. Men man måste få ut merpriset. Det är det som är det svåra,
tror jag, också för ltl Sundback att kunna säga; gör så här, det här får ni
betalt och ni får kostnaderna täckta.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det här är samma gamla vanliga fråga. Är konsumenterna beredda att
betala för dyrare närproducerade och ekologiska produkter? Alla är inte
det, alla har inte ens råd med detta. Men tillräckligt många kan betala.
Om man följer med utvecklingen i Sverige, i Stockholm och överallt så
är det den typen av livsmedel som kontinuerligt ökar sin försäljning.
Men på Åland tycks bidragssystemet fortfarande vara så förmånligt för
konventionellt jordbruket att det antagligen är enklare och mindre arbete att producera på det sättet. Då kan jag förstå dilemmat. Så länge
man får sina produkter att gå åt och bidragen kommer in så är detta det
effektivaste sättet att odla. Men frågan är om det är hållbart och långsiktigt?
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Ltl Anders Englund, replik

Jag måste säga till det sista här att man förundrar sig lite över vad socialdemokraterna nu har för politiker som inte egentligen verkar ha en
aning hur det åländska lantbruket långsiktigt ska klara konkurrensen utifrån. Man är beredd att belasta och belasta och belasta, utan att man
har en chans att kunna ta ut merpriset som de kostnaderna medför. Man
påför regler som många gånger är mycket strängare här än vad man har
på andra ställen. Tyvärr är detta verkligheten.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Jag tror att jag mötte sittande talman första gången i en politisk
debatt för ganska exakt 23 år sedan. Då uttryckte han sig så att jag inte riktigt
förstod. Då sade han; politik är de omöjligas konst. Det visar lite den här debatten också. Politik är de omöjligas konst. Det blir en tävling om vem som är
mest självstyrelseprogressiva. Vi får höra att centern underkastar sig det som
kommer ifrån Helsingfors, medan socialdemokraterna säger att vi måste stå
på som oss. Det är bra det, det borde vi ju göra i alla sammanhang.
Framställningen, som vi pratar om, är faktiskt en ny foderlagstiftning. Jag
tyckte att ansvarige ministern gav ett initierat och bra anförande. Syftet med
detta är ju livsmedelssäkerhet. Det är någonting som är det mest prioriterade
inom EU-politiken, just efter galna-kosjukan och allt som har hänt.
Det finns en sak som jag var lite tveksam till i näringsministerns anförande
och det kom ltl Strand in på. Vi har möjlighet att utfärda förordningen givetvis på ett sådant sätt att det uppfyller de EU-direktiv som gäller. Det var
egentligen det som var huvudorsaken till att jag begärde ordet. Men när jag t
en gång har kommit hit upp kan jag väl säga ett par år om GMO.
Allt som man inte kan så mycket om så är det väldigt enkelt att ha klara
åsikter om vad som är rätt eller fel. Jag har själv, utgående ifrån mitt förstånd, försökt skaffa mig en så god uppfattning som möjligt om GMO. Jag
ställer helt och hållet upp på det som har sagts i de här politiska sammanhangen och det som har sagts ifrån producentförbundet att Åland bör försöka
sträva till att vara en GMO-fri zon.
Men samtidigt har jag noterat att om det inte skulle ha funnits växtförädling så har det visat sig att hälften av den befolkningen världen har idag skulle
man inte kunna föda. Växtförädling har varit nyckeln till att samhället ser ut
som det ser ut. Däremot har det hänt att man ibland i den industrin, som i
många andra, har hamnat snett. Det är absolut så. Min skeptiska inställning
till GMO kvarstår. Jag vill inte hamna i någon debatt om att jag är en GMOförespråkare. Men man måste ha klart för sig vad som är de underliggande
syftena med detta. Det handlar om att producera livsmedel för en allt mer
växande befolkning.
Till sist hoppas jag att man i näringsutskottet kan titta riktigt noga på det
här. Jag är lite skeptisk till det, som näringsministern sade, när det gäller vår
behörighet. Min uppfattning är nog att det här är vår behörighet och att vi
inte ska ha Finlands statsminister att ordna det här. Är vi politiskt eniga om
att vi ska vara en GMO-fri zon så är det vi själva som bestämmer det. Det är
bara min uppfattning, jag säger inte att det är på rätt sättet. Jag hoppas att
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näringsutskottet kan titta på det. För det har ju ändå varit en liten knäckfråga
i den här debatten.
Ltl Olof Erland

Fru talman! Den här debatten handlar om många saker. Ärendet är foderlagstiftning och livsmedelssäkerhet. Vi kommer också in på annat. Jag ska
nämna några saker som har att göra med tidigare behandling av den här typen av ärenden. Men först vill jag säga, när det gäller den här diskussionen
rent allmänt och i förhållandet till jordbruket, att det här är frågan om ett dilemma. Alla människor på jorden lever av bl.a. av mat, om man får uttrycka
det så enkelt. Det betyder att allt det som man gör för att försörja sig är beroende av priserna på mat och kvaliteten. Genmanipulation betyder att man
kan förbättra för enskilda människor. Många hävdar det, det finns säkert
många bevis på det även om råttorna England mådde dåligt, enligt den här
forskaren. Det finns i vår handel någonting som är etablerat och många
kanske inte ens tänker på det i sina dagliga uppköp. Jag och många andra är
naturligtvis fundersamma på det här med tanke på erfarenhet av hormoslyr,
neurosedyn och alla möjligt vad olika medel heter som sätter sina spår på
genuppsättningen i människan. Det är någonting som vi ska vara försiktiga
med. Överhuvudtaget tror jag att tron på vetenskapen är en fråga som
svänger i samhället. Säger en forskare på Åland någonting så då bugar och
bockar man och man delar t.o.m. ut pengar utan att egentligen ta reda på vad
det handlar om och man ställer inga krav. Övertron på det rationella och vetenskapliga är någonting som man ska väga in i det här. Därför förstår jag naturligtvis också, delvis åtminstone, den socialdemokratiska debatten att man
ville ha det fritt från den typen av produkter som kan vara farliga och som
kan medföra risker. Det är en naturlig reaktion. Samtidigt är det här stora
ekonomiska värden för jordbruket. Jag har faktiskt svårt att få det att gå ihop.
För det första ställer man höga krav på reglerna i jordbruket, vad och hur
man ska producera. Man ska göra det, men man måste göra det med eftertanke. För det andra säger man att man ska sänka stödet. Vad betyder det?
Inte har vi råd att producera. Vi har råd att kanske producera en gång för
skördemarknaden, men sedan är det slut. Det blir för dyrt. Konsumenterna
köper billigare produkter och blundar kanske lite för GMO-etiketten. Det är
en stor risk. Då har vi en näring som ändå har burit upp det åländska samhället mer eller mindre av och till, men är viktig.
Jag tycker att näringsutskottet har en uppgift här att reda ut begreppen
och se att det här inte är någon enkel sak. Det är, tvärtom, en komplicerad
sak.
När det gäller själva EU-direktivet och behörigheten med genteknik så har
jag faktiskt varit involverat i båda de frågorna.
När vi tog snusdirektivet kan man jämföra med vad vi gjorde då. Famnade
vi äventyret och satte oss upp mot Helsingfors? Nej, det tror jag. Jag betraktar mig inte som någon äventyrare. Det som man kunde göra, när det gällde
snusdirektivet, det var att konstatera var behörigheten fanns när det gällde
riket och när där det gällde Åland i förhållande till snusdirektivet. Ja, vi hade
behörighet att lagstifta. Det är inte som i den här lagen att det är rikets behörighet enligt 12 § och sedan har Åland behörighet att göra förordning inom
sitt område. Det är inte någon parallell. Det som gjordes i praktiken med
snusförbudet var en kalkylerade risk. Snuset är en produkt som är av vikt för
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Åland. Vi i utskottet och sekretariatet dammsög hela Europa på modeller för
att argumentera för snuset. Argumentationen kom till lagtinget, där fick vi
majoritet för utskottets förslag att tillåta snusförsäljning. Försäljningen pågick närmare tio år. Idag pågår den mera i det tysta genom en överenskommelse mellan tullen och rederierna om försäljning på svenskt vatten. Det var
en jättestor fråga här i lagtinget för några år sedan men den har sitt ursprung
i äventyret 1995-1996. Det äventyret var nog planerat både när det gäller mål,
rutt, packning och vägkost, GMO-fri vägkost. Så det är inte jämförbart med
att direkt säga att nu tar vi en chans, nu vill vi ha äventyr, vi bryter det här direktivet.
Det är bra om näringsutskottet reder ut den här frågan när det gäller foderlagen och livsmedelsäkerhet.
Sedan en intressant sak som ltl Gun Carlson nämnde här; Högsta domstolens bedömning att gentekniken hörde till rikets behörighet därför att tyngdpunkten låg där. Det var en bedömning. Vi gjorde också en ganska stor affär i
social- och miljöutskottet av den frågan. Vi hörde en av de främsta experterna
på etiska frågor när det gäller genteknik, Barbro Westerholm från Sverige. Vi
tyckte att vi i utskottet hade gjort ett väldigt bra jobb och blev besvikna när vi
inte fick använda behörigheten. Här skulle jag sätta en liten bock i kanten.
Området har utvecklats, det gäller väldigt mycket livsmedel, därmed jordbruk
och därmed frågor som vi borde kunna kontrollera. Det bör kunna bli en ny
diskussion, om man så vill, att behörigheten åtminstone till vissa delar kunde
tas tillbaka från 1996 eller senare utslag av Högsta domstolen.
Frågan när det gäller foderlagen tycker jag för min del är ganska klar när
det gäller behörighetsfördelningen. När det gäller GMO-problematiken i allmänhet och vetenskapens möjligheter att ge vägledning så där tycker jag att
det finns många frågetecken. Det är en svår fråga för utskottet att veta var
man ska dra gränser. Det kan bli ett två-tre års projekt om man inte håller sig
till sak.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Ltl Olof Erland nämnde här lagstiftningen från 1996 när Åland försökte
förbjuda GMO-utsäde och fälldes då av Högsta domstolen. Då jämförde
man GMO med gift och konstaterade att gifter inte tillhörde Ålands behörighet utan det var rikets behörighet. Men vi har egen lagstiftningsbehörighet när det gäller utsäde och vi har det när det gäller foder. Jag tror
faktiskt att man skulle göra en helt annan bedömning idag. Att man varken kallar foder eller utsäde för gift.
Jag anser att det var lite vårdslöst av ltl Erland att säga att konsumenterna bara köper de billigaste produkterna. Det finns en växande markand idag som verkligen väljer att köpa både lokalt och ekologiskt.
Ltl Olof Erland, replik

Fru talman! Vårdslöst, jag sa att jag inte var någon äventyrare. Jag är
inte heller så vårdslös. Jag konstaterade att det finns en sådan tendens
när det gäller livsmedel. Är det dyrare så köper man mindre. Det sägs
t.o.m. i ekonomisk teori att det är lag att efterfrågan minskar med prishöjningen. Det är det som det handlar om. Om vi medvetet eller av ren
äventyrslusta sätter högre pris, genom svårare regler på vårt jordbruk
samtidigt som vi sänker jordbruksstödet i förhållandet till omgivande

153

regioner, så blir vårt närproducerade livsmedel dyrt och det nästan närproducerade livsmedlet i Roslagen blir så pass billigt att det blir intressant. Jag tycker det är ganska klar logik för min del i alla fall.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Med de rapporter som duggar tätt över hur det står till med produktionen av t.ex. brasilianskt kött så tycker jag nog att det är mer äventyrligt
att handla billigare produkter som man inte vet var de kommer ifrån och
vad de innehåller. Konsumenterna måste bli mer medvetna om vad maten innehåller. Det är klart att det är dyrare att hålla djur som får tillräckligt med utrymme att röra sig, får bra mat och som inte behöver
lida. Vi kan inte heller då räkna med att det ska vara extra pris i butikerna på det köttet. Vi måste börja tänka om, tänka annorlunda och betala
för det som vi äter.
Ltl Olof Erland, replik

Ja, det låter alltid bra när en socialdemokrat säger att vi måste tänka
om. Det är självklart att när det gäller livsmedel så ska det finnas regleringar som säger att man inte får använda vissa medel. Nu diskuterar vi
hur långt man ska gå i regleringen av GMO och andra grödor. Hur ska
man gå in i foder för att inte förstöra den marknad som vi har, den produktion vi har, den företagsamhet vi har och den förädling vi har? Det är
väl ingen här i lagtinget som medvetet säger att vi ska ha det billigaste
möjligaste och sedan får det innehålla vilket xx som möjligt. Det är inte
så det ska vara. Det ska vara regleringar som gör att livsmedlet är säkert.
Det är ju det som det handlar om. Foderlagen är ju en livsmedelsäkerhetslag. Det är ju det man ska bedöma och göra avvägningar på. Inte kan
vi medvetet gå in för att strypa vårt lantbruk.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Det var bra det här sista som ltl Olof Erland sade. Det är ju
det vi har diskuterat hela tiden. Det skulle vara intressant att veta vad ltl
Olof Erland tycker? Är det säkert med den här parargrafen om GMO?
Det är ju det som vi vill veta, inte beskriva vad det egentligen är han diskuterar. Svara gärna på den frågan!
Det var vårdslöst också i ett annat avseende. Ltl Olof Erland säger att
socialdemokraterna vill sänka jordbruksstödet och att det kan man inte
göra för då stiger också priserna.
Åtminstone enligt minister Mattson, som jag har frågat, så har han
konstaterat att jordbruksstöden inte påverkar priserna särskilt mycket.
De är av en annan karaktär, typ av utkomststöd, miljöstöd och investeringsstöd. Den där teorin omfattar vi inte.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Olof Erland, replik

Som vanligt ställer ltl Sundback frågor till mig som knappast rör ämnet.
Jag kan naturligtvis svara vad jag tycker i den och den frågan. Men var-
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för ska jag göra det? Jag är här för att diskutera ett ärende, där det finns
ett underlag och en debatt som någorlunda håller sig till ärendet. Det
tänker jag fortsätta med.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tycker då ltl Olof Erland att vi ska ta den här risken med foder som innehåller GMO? Att det ska finnas sådant foder på Åland och att det ska
användas av åländska uppfödare? Det är ju det som frågan handlar om.
Jag tror säkert att väljarna vill ha ett klart besked av både ltl Olof Erland
och liberalerna, inte bara process utan lite mera svar.
Ltl Olof Erland, replik

Jag är säker på att det är många väljare som inte vill ha ett klart besked
som är ja eller nej utan hellre ser en argumentation och inser att det är
ett dilemma mellan pris, kvalitet och regelverk samt kunskap och fakta
om vad detta innebär. Av den anledning har åländska politiker varit så
otroligt smarta att de har inrättat ett sakkunnigutskott som ska höra
sakkunniga och göra en bedömning osv. Inte finns det någon anledning
för mig att på förhand föregå det hela och säga att jag tycker si och så
oberoende av vad man kommer fram till. Det är ungefär som socialdemokraterna, efter en enkät, skulle införa 5,76 kommuner på Åland. Det
var ett tydligt och klart svar med två decimaler men omöjligt i praktiken.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Camilla Gunell

Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag tycker att det är otroligt hedersamt av ltl Carina Aaltonen att lyfta upp den här frågan. Hela debatten idag
har varit bra, tycker jag. Debatten behövs nu och den behövs framöver. Utan
ltl Aaltonens engagemang i den här frågan så tror jag faktiskt att foderlagen
skulle ha passerat tyst och stilla genom lagtinget och ingen skulle ha reagerat
särskilt mycket. Nu har vi en livfull debatt om frågan och nu kommer vi att
hålla ögonen på hur det här utvecklas framöver.
Regeringen har skrivit i budgeten och som lagtinget har godkänt för 2010
att Åland ska vara ett GMO-fritt område. Det är nog dags att regeringen definierar vad man menar med det. Vi kan konstatera att vi har haft olika agenda
i det här arbetet. Socialdemokraterna har haft en betydligt högre ambitionsnivå än vad man har haft på regeringshåll.
En argumentation om att vi måste acceptera mer och mer användning av
växtodlingsmetoder som innefattar ett experimenterande med naturen,
såsom GMO är, och även ett utnyttjat användande av gifter och pesticider
med motiveringen att vi ska se till att jordens befolkning får tillräckligt med
mat. På något sätt vill jag vända mig emot den tanken. Jag tycker det är obehagligt att kunna verifiera och argumentera för den här typen lite tvivelaktiga
metoder för att förse jordens befolkning med mat.
Industrialiseringen av jordbruket kan vi idag konstatera att inte är en hållbar utveckling för jordklotet. Vi måste tänka på något annat sätt. Det finns en
motrörelse, mot den här fortsatta industrialiseringen av jordbruket och storskaligheten, där man använder alla tänkbara metoder för att få ut det maximala. Den typen av motrörelse, som handlar mera om växelbruk och småska-
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lighet, borde ju passa det åländska samhället mycket bättre. Industrialiseringen passar inte för den åländska småskaligheten, tycker jag.
Det är ju precis det som vi vill med livsmedelsäkerhet, att vi som konsumenter ska kunna lita på de åländska producenterna. Vi ska kunna lita på
dem som producerar både växter, kött och även inom fiskodlingen att
åländska fiskodlingsprodukter inte innehåller GMO och att de inte heller får
foder som innehåller GMO. Vid sidan av den här diskussionen om inte näringsutskottet tar tag i det, så tycker jag att det vore väldigt intressant att som
konsument veta om det åländska köttet innehåller GMO? Har kossor och får
ätit foder som innehåller GMO? Likaså om jag köper fisk från en åländsk
fiskodling, är det också sådana fiskar som har ätit GMO-foder? Jag skulle
vilja ha svar på den frågan. Det skulle vara väldigt intressant. Vi vill kunna
lita på att alla de som är åländska producenter jobbar med schyssta metoder
och att vi kan lita på att produkterna är rena och fria från både gifter och
GMO.
Vi vet att det omkring i världen finns ett enormt matfusk. Det är skrämmande både för oss själva, vår egen hälsa men framförallt för barnen som
äter i stort sett samma som vi.
Det här är någonting som vi måste diskutera betydligt mera. Även om EU
godkänner saker och ting så behöver det inte betyda att det är bra.
Socialdemokraterna har nu en hemställningsmotion där vi föreslagit att vi
borde tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska jobba med de kommande
LBU-programmen, vad de ska innefatta och hur de ska se ut. Där tycker jag
att den här typen av frågor också behöver diskuteras. Vi behöver nya visioner
för det åländska jordbruket. Vi behöver hållbar utveckling. Det är ju det som
regeringen gång på gång lyfter upp som sitt huvudnummer. Men när det
kommer till realiteterna så blir man nog lite oklar över vad det här betyder
överhuvudtaget och finns det alls någon verklig ambition att skapa en långsiktig hållbar utveckling?
Vi har också alla omfattat ”den gröna ön i det blå havet”. Vad är detta i
praktiken? Kanske det är dags att också sätta en handling efter de här vackra
orden. Annars blir det bara vackra ord. Tack, fru talman.
Ltl Jörgen Strand, replik

Fru talman! Visionen om att ha så giftfritt och GMO-fritt som möjligt
tror jag att alla här i lagtinget kan omfatta. Men man kan inte blunda för
realiteterna att det också är en marknads- och prisfråga. Om produkterna får en kostnad som är 40-50 procent högre så kommer inte de här
familjerna, som Camilla Gunell säger att hon värnar om, att ha råd med
den här maten. Då måste man kanske köpa något annat och kanske åka
till Sverige, vilket många gör redan idag. Jag tycker att man inte kan
vara så religiöst fundamentalistisk i den här frågan. Man måste se helheten. Hållbar utveckling handlar inte bara om gifterna och GMO, det
handlar om socialt och ekonomisk hållbarhet också. Speciellt för familjerna som Gunell nu vill lägga en stor börda på när det gäller matpriserna. Jag tror att utvecklingen kommer att gå åt det här hållet. Men vi
måste hänga med på den internationella marknaden.
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Ltl Camilla Gunell, replik

Det är svårt att överhuvudtaget tala om jordbruket som en normalt fungerande marknad. Det är den ju inte. Det vet både ltl Strand och jag.
Jordbrukssektorn handlar om något annat. Kanske mer om politik, åtminstone lika mycket om politik som det handlar om marknadskrafter.
Det är ju där vi behöver hitta lösningarna och det är där vi kan ha egna
visioner för det åländska jordbruket, vår egen konkurrenskraft och utveckling. Vi hävdar ju att det är det rena närproducerade och kvalitet
som ska vara Ålands konkurrenskraft. Sedan behöver vi söka marknader
för vi hävdar att marknaderna finns.
Ltl Jörgen Strand, replik

Fru talman! Vi får väl titta på det i näringsutskottet. De facto lyder alla
som är med i EU under samma regelverk och stödsystem och det är
marknaden som sätter priset. Det är konsumenten som sätter priset. Jag
tycker att vi ska gå in för den här riktningen och jobba för det också på
det internationella planet. Avviker vi alltför mycket så kommer barnfamiljerna med låga inkomster få en oerhörd börda när det gäller att få sin
mat på bordet. Det går lite stick i stäv med det som ltl Gunell och socialdemokraterna brukar prata för. Att man ska värna om dem som kanske
inte har det så gott ställt här i samhället. Men nu vill man ge en jättetung
ekonomisk börda för barnfamiljerna.
Ltl Camilla Gunell, replik

Tvärtom, ltl Strand. Jag tycker det viktigaste vore att alla i vårt samhälle
kunde äta ren, giftfri, GMO-fri mat, helst också ekologisk. Därför har vi
föreslagit gång på gång att våra kök i skolor och våra offentliga inrättningar ska servera så mycket det går av den här varan så att så många
som möjligt får äta det. Naturligtvis, det är ett problem. Maten får ju
inte bli en klassfråga. Att vissa har råd att köpa kvalitet och alla andra
ska leva på genmanipulerade produkter. Ingen forskning idag kan säga
att genmanipulerade produkter är livsmedelssäkra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Nu har hela den socialdemokratiska lagtingsgruppen debatterat den nya foderlagstiftningen väldigt intensivt och med lite religiösa
förtecken. Ltl Camilla Gunell sade att hon vänder sig emot att man pratar om att förse jordens befolkning med mat. Det nämndes inte några
namn, men jag uppfattade det som det var riktat mot mig. Hon pratade
om pesticider och miljögifter. Det jag sade i mitt anförande var att utan
växtförädling, d.v.s. att man försöker förbättra sorternas egenskaper genom uppodling genom förädling, så har det visat sig att hälften av den
befolkning jorden har idag inte skulle kunna födas. Det tycker jag är
ganska allvarligt. Det är också lite märkligt att man vänder sig emot det.
Ltl Gunell säger att vi behöver nya visioner för det åländska lantbruket. Vilka visioner har socialdemokraterna presenterat? Jag själv bl.a.
var den första som sade att vi ska utarbeta en affärsplan, en gång för
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alla, för att se om det går att ha hela det åländska lantbruket ekologiskt.
Fungerar det praktiskt och ekonomiskt?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag tror jag var den första, eller åtminstone någon från vår grupp, som
sade att vi absolut stöder en affärsplan för ekologiskt jordbruk. Det är en
bra idé. Vi måste ta ner det på en praktisk nivå. Man måste i praktiken
kunna se att det här är ett reellt alternativ. Det ska löna sig att jobba
med ekologiska produkter. Det är ett bra förslag. Jag hoppas fortfarande
att regeringen ska ta det på allvar och sätta igång den processen.
Det som är växtförädling, framtagande av nya produkter som är resistenta för odlingen omkring i världen, visst har det burit med sig bra saker. Men det är den andan som vi också kan sätta in och argumentera att
GMO är bra, för då kan vi försörja hela världens befolkning genom
GMO. Det vänder jag mig emot. Vi måste hitta andra metoder som är
hållbara som inte manipulerar med genuppsättning där vi inte vet vart
det egentligen bär.
Ltl Anders Eriksson, replik

Får man saker och ting från den religiösa nivån till den praktiska nivån
då börjar man helt plötsligt få någonting att hända. Jag hör till dem som
är tveksamma till om det skulle vara möjligt att driva hela det åländska
lantbruket ekologiskt. Men jag är så pass framtidsorienterad och nyfiken
att jag skulle vilja veta om det är möjligt. Är det ekonomiskt möjligt och
praktiskt möjligt? Visar det sig att så är fallet så är jag den första som
kommer att gå i bräschen för det. Oavsett vad man har för förutfattade
meningar så kan man utreda saker och ting.
Jag tycker också att det blev lite mer sakligt intryck när ltl Gunell sade
att växtförädlingen har burit med sig bra saker. Självklart har den ju
gjort det, annars har inte jorden sett ut som den ser ut idag. Som jag
sade i mitt anförande; ibland har det gått snett, som det gör i alla utvecklingsprocesser. Det gäller också att fokusera på det som är positivt.
Ltl Camilla Gunell, replik

Ja, vi får jobba vidare med de här frågorna. Jag hoppas att den parlamentariska kommittén kan tillsättas. Det kanske behövs, som ltl Eriksson kallade religiöst, lite kraft i den här debatten och lite vilja. Annars
blir det så här himmelens visionslöst som det låter från vissa håll.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack fru talman! Det är bra att det finns vilja och kraft i debatten. Men
bästa ltl Camilla Gunell, jag tycker inte att ert resonemang riktigt hänger
ihop. Visionerna delar vi ju alla här. Minister Mattsson började sitt anförande med att säga att vi strävar efter att få Åland GMO-fritt. Där står vi
på samma punkt. Frågan är sedan vad man kan göra och hur man kan
göra det. Vi måste komma ihåg att allt som produceras handlar sist och
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slutligen om ekonomi, tyvärr är det på det sättet. Det måste gå att få
ekonomi i det. Här handlar det om marknadsfrågor, prissättning och vi
måste se till att det åländska jordbruket, som producerar väldigt god
mat, fortsättningsvis kan vara konkurrenskraftigt.
Ltl Camilla Gunell, replik

En av orsakerna till att jag gick upp här var framförallt att jag upplever
att vi menar olika saker. Vi har från vårt håll sagt att vi tycker att det är
mycket viktigt att Åland som helhet blir GMO-fritt. Då måste vi definiera det tydligare. Jag uppfattade det som att minister Mattsson och regeringen menar GMO-odlingsfritt d.v.s. att vi inte ska ha GMOmanipulerade frön och utsäde. Medan vi från socialdemokraternas sida
menar att GMO-fritt Åland betyder också att vi ska ha GMO-fria foder.
Det är där vi ligger nu och det är kopplingen till det ärendet som vi diskuterar.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack fru talman! Det här har vi ju diskuterat nu flera timmar. Det är jättebra. Näringsutskottet får titta på det, så får vi se vad de kommer med.
Jag vill ta upp att socialdemokraterna säger alltid att det åländska
jordbruket får för mycket pengar. Vi vet att det åländska jordbruket
producerar en förhållandevis god föda och bra mat. Vi vet att ekologisk
odling också har förutsättningar att öka, vilket vi också hoppas på. Jag
förstår inte hur det går ihop när man försöker strypa möjligheterna för
jordbruket på Åland att klara sig i konkurrensen, samtidigt som man
ställer väldigt höga krav på dem. Det går inte ihop, tyvärr.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag tror att ltl Eliasson har missförstått något radikalt där. Vi har aldrig
försökt strypa förutsättningarna för det åländska jordbruket. Vi har ju,
för den här perioden, 60 miljoner bara i stöd inom LBU-programmet.
Det finns ju pengar för bidragen. Det vi har hävdat, under den senaste
tiden, är att det är oskäligt att höja bidragen i en tid när alla andra ska
dra ner och spara. Där har vi gått ut och sagt att vi tycker att det är fel
prioritering. Vi ska ju ge sådana bidrag som bidrar till att jordbruket
fortsätter att utvecklas i en hållbar utveckling och som framförallt tar
hänsyn till miljön och till människors hälsa. Där kommer GMO-frågan
in.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Jan-Erik Mattsson

Fru talman! Som jag sade i mitt första anförande idag så tyckte jag att debatten har lett iväg ut på ett sidospår. Man blandade in både odling och det ena
och det andra. Det är väl bra. Vi har ju haft en intressant debatt med olika
vinklar i. Det mest intressanta tycker jag nog är att testa en lag där vi bryter
mot ett EU-direktiv, faktiskt. Det kommer att höra till det här lagtingets klo,
under den här fyra års perioden.
Jag begärde ordet för en sak som ltl Carina Aaltonen var inne på i sin argumentation här. Det som Ålands delegationen i sitt utlåtande från 8.2.1996
över en landskapslag har slagit fast; ”att gentekniken utgör ett rättsområde
159

som med tillämpning av 27 § 4 p. i självstyrelselagen är att hänföra till rikets behörighet.” En paragraf och en punkt som inte har förändrats.
Högsta domstolen har därefter gett ett utlåtande och kommit fram till
samma slutsats. Trots att gentekniken i viss mån berör områden som hör till
landskapets behörighet så ansåg man att lagen, vid det tillfället, hörde till rikets behörighet. Det här ifrågasattes av ltl Aaltonen att det inte gäller längre.
Jag tror att det skulle vara bra att få någon form av förklaring. I annat fall är
det nog skäl att lagutskottet tar sig en titt på detta. Kan man i Ålands lagting
utgå ifrån att Högsta domstolen i ett utlåtande har sagt en sak och att grunden för det utlåtande, som inte är förändrad i självstyrelselagen, att man ifrån
Högsta domstolen sedan skulle komma till en annan bedömning idag. Det
sade Aaltonen ordagrant. Jag tror att det finns skäl att kontrollera det här. I
annat fall börjar vi nog behandla Högsta domstolens utslag lite lättvindigt,
tycker jag.
Sedan till GMO-debatten och huruvida vi menade i budgeten att det var ett
GMO-odlingsfritt område eller fullständigt GMO-fritt. För min del har jag
sagt ett flertal gånger att jag vill att Åland ska vara GMO-odlingsfritt område.
Det är just det som jag menade. Det är det som samexistenslagen handlar om,
som är aktuellt just nu, både här och i riket. Till den del det behandlar GMOdelar i foder så är det den lag vi har debatterat idag.
När det gäller GMO-produkter i livsmedel, som vi redan köper och äter, så
har jag inte hört någon särskild debatt om det. Jag tycker den debatten är lika
relevant att föra här idag om man också för debatten om odling, som inte är
aktuell idag. Nog får man väl fundera över det.
I budgetbehandlingen förde ingen frågan om huruvida det var ett totalt
GMO-förbud som skulle gälla för Åland, som enligt socialdemokraternas bedömning också har gällt livsmedel. För det måste väl gälla allt som innehåller
GMO i så fall? Eller blev det så nu helt plötsligt att det gäller foder till djur?
Jag tycker nog att det skulle vara viktigt att vi, som sista länk i kedjan på
livsmedelsanvändningen, också skulle ha GMO-förbud.
Sedan skulle jag vilja höra i denna sena timme av behandlingen varför man
inte har framfört någon som helst åsikt om användning av medicinfoder? Eller har man glömt bort att läsa det? Var det så intressant när man såg att det
stod GMO i en paragraf eller i ett stycke att man fastnade där?
Användningen av medicinfoder är helt vanligt förekommande dagligen i
olika former, både i nötdjursproduktion, i fiskproduktion och i bland hönsproduktion. Man använder, precis som vi människor, medicin för att bekämpa sjukdomar. Men det har ingen sagt någonting om. Det var väl ointressant, det hette ju inte GMO med stora bokstäver. Det är lika allvarligt för
människan om ett djur har fått ett medicinfoder och den slaktas före tiden för
användningen har gått tillräckligt länge.
Det finns nog flera saker som man kan diskutera här om man vill fördjupa
sig. Men jag tycker att tyngdpunkten är, och för mig förblir, det som lagen inleds med; att vi skall uppnå högsta möjliga livsmedelssäkerhet för människor.
Tack, fru talman.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Minister Mattsson ironiserar och säger att socialdemokraterna borde ha
krävt att hela Åland skulle ha varit totalt GMO-fritt, alla produkter i
livsmedelshandeln borde vi i så fall förbjuda. Men där kan man som
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konsument idag välja, för produkterna är ju redan märkta. EUdirektiven ser ju till att de har ett märke. Däremot märks det på inte djuren, äggen eller köttet om de har fått GMO-foder eller om fisken har fått
GMO-foder i sitt foder. Jag tycker att det är en viss skillnad. Vi måste
göra allt som står i vår makt för att inte tillåta GMO-foder inom den
åländska primärproduktionen. Likaväl som vi ska förbjuda grödor och
utsäde som innehåller GMO. Jag tycker att det var lite fult gjort av minister Mattsson.
Minister Jan-Erik Mattsson, replik

Det må vara fult det som jag säger. Jag måste väl ändå få uttrycka mig
på mitt sätt, såväl som ltl Aaltonen får uttrycka sig på sitt sätt. Vi måste
ju kunna argumentera i olika frågor för var och ens åsikt. Om man kopplar GMO-skrivningen i budgeten till att gälla även GMO-foder som inte
ens var påtänkt vid det tillfället och inte diskuterat överhuvudtaget, så
varför inte också lyfta frågan om GMO-livsmedel, om den är så viktig.
Jag tycker att det är en ganska relevant fråga.
Sedan när det gäller medicinfoder så fick jag fortfarande inte någon
som helst respons. Är det fullständigt ointressant för socialdemokraterna att sätta sig in i medicinfoderhanteringen och det krav på säkerhet
som vi har på detta område också? Den här lagen säkerställer de facto
att vi kan spåra det foder som djuruppfödarna använder och huruvida
det innehåller GMO-substanser som är farliga för människan eller inte.
Så långt har vi kommit med detta.
Ltl Carina Aaltonen, replik

I den lagstiftning som minister Mattsson lägger fram vill jag få ett förtydligande. Samma fråga som ltl Jörgen Strand tog upp tidigare, paragraf 12 i landskapsförordningen där det står; ”landskapsregeringen kan
besluta att författningar som utfärdas med stöd av foderlagen ska tilllämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar som landskapsregeringen föreskriver." Det betyder väl att minister Mattsson kan lägga
fram en förordning som förbjuder GMO-foder på Åland?
Minister Jan-Erik Mattsson, replik

Fru talman! Vi kan producera en förordning, men knappast en förordning, utifrån den lagframställning vi har, som skulle förbjuda GMOfoder. Då är vi tillbaka på ruta ett, där vi ska bryta mot ett direktiv. Det
här var ingenting som jag pratade om i mitt senaste anförande. Ltl Aaltonen tog sig friheten att utvidga debatten i en replik.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jag tycker att minister Mattsson har en väldigt odemokratisk debatteknik. När han blir trängd för att han inte kan förklara vad
han menade med budgetens skrivning om GMO-fritt område så kräver
han av socialdemokraterna svar på frågor om medicinfoder och övriga
produkter i butikerna som är GMO-producerade eller innehåller sådana
ämnen. Han kritiserade ltl Aaltonen för att ta sig friheter. Det börjar låta
som hot, sådant sätt att prata som kvinnomisshandlare faktiskt sysslar
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med. Jag tycker att det får bli ett slut på det här. Vi har diskuterat den
här lagen och den paragraf som rör foder och GMO och ingenting annat.
Det är faktiskt ministern som har gjort att diskussionen har gått hit och
dit.
Minister Jan-Erik Mattsson, replik

Tala om hotfulla utfall, fru talman. När jag förklarade vad jag avsåg med
det som står i budgeten, att det var ett GMO-odlingsfritt Åland så sade
jag ingenting annat än det. Att förklara vad min uppfattning är om vad
som står i budgeten kan väl ändå inte vara ett hot? Att börja kalla mig
för kvinnomisshandlare utifrån detta, jag tror nog att debattekniken,
med de härskartekniker som vissa i lagtinget använder sig av, är betydligt svårare än det som jag sade om det som står i budgeten om GMOodling.
Ltl Barbro Sundback, replik

Minister Mattsson har gång på gång krävt att socialdemokraterna ska
diskutera på hans villkor. Vi ska ta upp frågan om medicinfoder. Han
ifrågasätter varför vi inte har gjort det. Han avkräver oss svar på vad vi
tycker om det. Han kritiserar oss för det ena och det andra och säger på
vilka villkor vi ska diskutera. Det är verkligen att sätta förutsättningarna
för vad som ska debatteras. Det finns likheter med hur vissa grupper av
män talar till kvinnor.
Minister Jan-Erik Mattsson, replik

I den här debatten kan vi konstatera att argumentationen i olika ärenden har varit vid. Från att behandla en kommande hemställningsmotion
från socialdemokraterna, som handlar om utveckling av ett kommande
LBU-program, till att handla om framställning av foder och sedan debatteknik. Den här debatten har varit vid och vidsynt kanske. Jag betackar mig för att jag ska ha samma rätt att fråga vad partier tycker i
olika frågor som jag har åsikter om likaväl som andra partimedlemmar
frågar mig varför jag tycker och tänker på ett visst sätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Talmannen uppmärksammar verkligen lagtingsledamöterna
att följa lagtingsordningen vad beträffar retoriken. Jag uppmärksammar och vädjar till
att man inte använder missklädsamma eller nedvärderande epitet om varandra.
Minister Katrin Sjögren

Fru talman! Bästa lagting, jag delar uppfattningen om att debatten har varit
mycket intressant till de delarna den har varit saklig.
Vi är många som tycker att matproduktionen är galen för att inte säga till
vissa delar sjuk. Den styrs av multinationella bolag som utför rovdrift på
människor, djur och natur. Man blir lite missnöjd när det kommer reporter
slag i slag som visar hur galen den globala matproduktionen är.
Det finns två riktningar inom matkonsumtionen, skulle jag vilja påstå. Den
ena inriktningen är mot billigt, storpack och man struntar i ursprung och
andra frågor. Den andra inriktningen är mot närproducerat och ekologiskt.
Det är en gren som växer. Men tyvärr är det ett faktum att det redan finns en
viss klasskillnad när det gäller vilka grupper i samhället som har möjlighet att
välja mat av högre kvalitet.
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Jag hör också till dem som tror på att den åländska nischen för jordbruket
inte är bulk, det är inte billigt storpack utan det ska vara närproducerat,
GMO-fritt och gärna, gärna ekologiskt. Det har jag också sagt i många sammanhang.
När det gäller foderlagstiftningen så har jag den uppfattningen, som näringsministern har anfört och som förvaltningen har bedömt, att det inte är
åländsk behörighet. Nu framkommer det väldigt starkt härifrån salen, från
lagtingsledamöter, att det är åländsk behörighet och att ett förbud skulle
kunna vara möjligt. Jag ser också gärna att näringsutskottet granskar den här
frågan. Skulle ett förbund vara möjligt? Vad skulle det innebära?
Miljöbyrån och undertecknad brukar följa med lagstiftningen som kommer
ifrån näringsavdelningen. Det var inte en slump att miljöfrågorna tidigare låg
på näringsavdelningen. Vi tog en lagstiftning om växtskyddsmedel, som jag
uppfattade som en stor seger för den åländska miljön, men som man inte
uppmärksammade så mycket. Det har under åratal frågats efter statistik på
hur mycket växtskyddsmedel vi använder på Åland. Man har hela tiden sagt
att det inte är vår behörighet och att det inte är möjligt att ta fram statistikuppgifterna. Men vi klargjorde att enligt statistiklagen kan vi ta fram de här
uppgifterna på Åland också. Det kommer att göras nu när man gör halvtidsutvärderingen av det åländska jordbruket och landsbygdsutvecklingsprogrammet. Det ser jag som ett litet viktigt steg framåt.
När det gäller skrivningarna i årets budget så har jag, likt näringsministern, uppfattat det som att Åland skulle bli GMO-odlingsfritt. Det är två
vitt skilda saker. Man kan diskutera att när det gäller GMO i foder och i matprodukter känns det nästan som om det tåget har gått. Så diskuterar också
EU. För första gången på tolv år tillåter EU genmodifierade matgrödor, den
nya potatissorten. I samma andetag tillåter man tre genmodifierade majsprodukter från Monsanto, men man godkänner inte att det odlas inom EUområdet.
Jag vill också ge flankstöd till näringsminister Jan-Erik Mattsson. Han har
hela tiden pratat om att Åland ska bli GMO-odlingsfritt. Han har hela tiden
haft försiktighetsprincipen. Det här är en fråga som har varit ganska svår, när
man ska klargöra var behörigheten ligger. Jordbruksbyrån har arbetat med
frågan och sammanställt ett faktaunderlag som kommer att ligga till grund
för en samexistenslagstiftning. Vi fick också indikationer från jordbruksbyrån
och tjänstemännen att det eventuellt är ett nytt direktiv på gång inom det här
året som tillåter att man förbjuder GMO-odling på nationell nivå. Det jobbas
också inom EU i den här frågan.
När det gäller en samexistenslag så ser landskapsregeringen den som viktig
av flera olika orsaker. Dels, som näringsministern också sade, p.g.a. vår äppelodling och biodling, men också det faktum att det åländska jordbruket producerar väldigt, väldigt mycket livsmedel. Det är kärnan och basen i vårt
jordbruk.
Jag ser också fram emot näringsutskottets betänkande. Jag har höga förväntningar på att näringsutskottet klargör den här frågan. Jag skulle slutligen
också önska, liksom tidigare talare, att producentförbundet skulle hålla fanan
högt och prata för ett närproducerat GMO-fritt och gärna också ekologiskt
Åland, tack.
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Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Jag undrar om minister Sjögren kan utveckla varför man i
budgeten skriver att Åland ska vara ett GMO-fritt område? I den här debatten som hölls, bl.a. i fjol, tog åtminstone jag upp flera gånger att det
fanns en viss skillnad mellan GMO-fritt område och GMO-odlingsfritt
område. Dessa skillnader har också debatterats i media. Det är ju lite
tråkigt om man i budgetskrivningarna säger att Åland ska vara ett GMOfritt område och så menar man någonting annat. Vad händer med djuren som äter GMO-foder? Hur mycket kommer ut genom gödsel? Hur
mycket kommer ut i kretsloppet? Vad får det för konsekvenser i miljön?
Vi har i alla fall alltid menat att det ska vara GMO-fritt och det ska också
gälla djurfoder.
Minister Katrin Sjögren, replik

Som jag uppfattar det så finns det i dagsläget både människoföda och
djurföda som innehåller GMO-produkter. Jag behärskar inte den lagstiftningen om att det faktiskt skulle vara möjligt att också på Åland förbjuda produkter som innehåller GMO. Då kommer vi in på konkurrenslagstiftningen. Det finns frukostflingor och godis som kommer ifrån
USA. Jag kan inte svara på om det skulle vara realistiskt att förbjuda
också produkter som människor äter.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Jag tror att vi har sagt det tidigare här i debatten idag att de produkter
som finns i affärerna är ju märkta. Man måste märka de produkterna.
Men till exempel fiskar som odlas och växer upp på GMO-soja får ju inte
någon märkning. Där har EU gjort ett undantag. Därför skulle det vara
väldigt viktigt att i all primärproduktion, där man ger djurfoder, att man
inte tillåter foder som innehåller GMO.
Valio har sagt att man inte tar emot mjölk som kommer ifrån kossor
som har fått GMO-foder, för det går så lätt ut i kretsloppet och i mjölken.
Där tycker jag att landskapsregeringen borde ta fram principer.
Minister Katrin Sjögren, replik

Vi får väl hoppas att ÅCA gör samma sak då. Det är ju också lättare om
det blir ett tryck från näringslivet och andra producenter, om man kan
förbättra hela livsmedelsproduktionen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till miljöministern som
berör begreppet hållbar utveckling. Om det nu går så illa att GMO-foder
blir tillåtet på Åland och via djuren kommer det GMO-produkter ut i
kretsloppet. Är det då en hållbar utveckling av jordbruket, enligt ministern? Nu pratar jag inte om andras definitioner eller vad de tycker på
andra ställen. Vad tycker minister Sjögren?

164

Minister Katrin Sjögren, replik

Minister Sjögren tycker, när det gäller GMO-produkter överlag, så ska
man ha en av grundprinciperna när det gäller miljö- och naturvården.
Man ska ha försiktighetsprincipen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det tycker jag också. Vi har diskuterat just att försiktighetsprincipen
måste väl, i det här fallet, innebära att man avstår ifrån att använda
GMO-foder åtminstone så länge som det inte finns långsiktiga studier
som visar effekterna av användandet av det här fodret. På det viset tycker jag att ministern är inkonsekvent. Hon förespråkar tydligen, eller åtminstone accepterar, GMO-foder. Men och andra sidan tycker hon att
man ska använda försiktighetsprincipen.
Minister Katrin Sjögren, replik

Har det inte hela tiden varit frågan om vår behörighet och vad vi kan besluta om? Det är en sak som jag har sagt och varit väldigt tydlig med. Eftersom det finns divergerande uppfattningar från landskapsförvaltningen, från landskapsregeringen och här i salen, då är det näringsutskottets
uppgift att, en gång för alla, klargöra det här. Är det möjligt med ett förbud? Och vad innebär ett förbjud, i så fall?
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Englund

Herr talman! Den här diskussionen tenderar att bli ganska lång här i lagtinget. Det är kanske inte alla som deltar i den heller. Diskussion är väldigt
intressant och betydelsefull för det åländska samhället och särskilt för lantbrukarkåren och livsmedelsindustrin.
Det har nämnts flera gånger här, ltl Aaltonen ville ha svar på vad lantbrukarna tycker. Vi kan ifrån ÅPF säga att vi vill diskutera vägen till ett hållbart
samhälle t.ex. alla de förnyelsebara energikällor från jorden och skogen liksom hur våra resurser i de här gröna näringarna ska användas. Det kanske är
det som det mycket handlar om. Men det gäller den här lönsamheten, det
måste man alltid påpeka.
Vi vet att i flera delar av världen så pågår just den här diskussionen som vi
också för här i salen. Det diskuteras i många parlament om vi följer med
massmedia och tittar på TV.
I Storbritannien har man också tagit fram en nationell livsmedelsstrategi,
med tydliga mål. Konsumenterna uppmanas att ta reda på mer om var och
hur maten produceras, precis det som vi diskuterar. Och att det kan produceras på ett hållbart sätt och man ger en klar linje på vad marknaden frågar efter. Det är ju mycket viktigt. Med stöd av de här diskussionerna vill den brittiska regeringen öka den inhemska produktionen av maten och energin. En
sådan här livsmedelsstrategi diskuterar men också i Finland.
Jag kan nappa på att det är bra att vi också här på Åland skulle behöva diskutera en livsmedelsstrategi för landskapet Åland. Vi vet att vi har många
livsmedelsföretag som sysselsätter många personer, säkert 1 400-1 500 personer. Lägger vi till alla transporter och alla andra näringar så är vi uppe i
många flera personer. Många av de här företagen exporterar det mesta av
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livsmedlet. Det betyder inte att vi kan sälja all livsmedel, som vi producerar
här, på hemmaplan. Till år 2050 så behöver matproduktionen i världen öka
med 70 procent. Det är ju bra om vi även på Åland kan hjälpa till med det, att
världen inte behöver svälta. Vi kan exportera så att vi inte behöver importera
från Kina, Argentina eller andra länder. Det är det som är lite problematiskt
när man följer med den här debatten. Att vi skapar ett hårdare regelverk här
på Åland. Det har visat sig, särskilt med socialdemokraternas inlägg här, att
man visar större sympati för arbetstagarna i Argentina och Kina än vad man
värnar om arbetstagare på hemmaplan som är sysselsatta inom livsmedelsindustrin. För det är ju till Argentina och Kina som produktionen flyttar, tyvärr.
Vi importerar livsmedel därifrån.
Också när man diskuterar GMO så vet vi att den har haft den lägsta tillväxten sedan den kommersiella odlingen av genmodifierade grödor började. Tillväxten i världen har inte varit så stor de senaste åren. 1996 började man officiellt att odla GMO-grödorna. Idag är det 25 länder som bedriver genmodifierad odling. Det är ett land som har tillkommit år 2009, det är Costa Rica. Det
är ett land i Europa som har försvunnit från marknaden, det är Tyskland. Där
drog man bort det här. Den arealen minskade i Europa, trots att EU har bestämt att man inte nationellt ska kunna göra det här. Man måste omfatta det
här. Ändå har Tyskland gått ur det här, tillsvidare. Mycket riktigt, som någon
tidigare talare påpekade här, så diskuteras faktiskt detta att man nationellt
mera ska få bestämma över det här. Det är inte bara Tyskland utan det är
många andra länder som är mycket tveksamma till det här. Det är kanske
främst i Spanien och mera i de sydeuropeiska länderna som man odlar det
här. Odlingen nationellt och i Europa har minskat, det har säkert sina förklaringar också. Det kan också bero på den ekonomiska krisen, kanske efterfrågan inte har varit lika stor som man har tänkt. Det kan vara vissa avskräckande exempel på samexistensreglerna, de är ganska stränga. Man kan ha
olika förordningar för det, om vi talar nu om förordningar. Där har vi bra
möjligheter att bestämma just om avstånden i meter. Det måste vi ju erkänna
att vi nog behöver vara väldigt hårda i vårt småskaliga landskap här. Det kan
nog sprida sig ganska fort. Vi har inte stora fält som i Australien, USA och Argentina. Vi har andra förhållanden här. Men vi vet, trots allt, att det totalt odlas genmodifierade grödor på 134 miljoner hektar i världen, år 2009. 14 miljoner lantbrukare använder genmodifierade produkter. Men 13 miljoner av
dem är små lantbrukare i utvecklingsländer. De flesta kanske är bomullsodlare. De stora arealerna utav den odlingen finns i USA med 64 miljoner, följt
av Brasilien med 21,4 miljoner och Argentina med 21,3 miljoner. Det är från
de länderna som vi kanske främst importerar. När vi talar om bomull så inte
vet vi vad vi har i tröjan som vi går här och bär på? Det kanske också många
bör tänka på. Vi kanske köper dagligen produkter åt våra barn. Det kanske
finns GMO i de kläderna.
Ett land som faktiskt värnar om sin livsmedelsproduktion och odling är
Frankrike. Här har man också tagit upp råvarupriserna till diskussion. Det
här var en problematik som togs upp i ett TV-program. Det var i februari ett
väldigt intressant tv-program som heter ”Landet Brunsås” där man tog upp
det här. Budskapet var att om man vill tjäna pengar på mat så ska man inte
producera maten, utan man ska sälja den. Här kommer markanden igen. Hur
har vi det ställt här på Åland? Nu exporterar vi bort mycket härifrån. Lönsamheten måste finnas. Vi importerar mycket hit till Åland. Många tycker att
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det är dyrt, som någon tidigare sade här i talarstolen. Vi far till Sverige och
handlar. Det har också kanske berott, den senaste tiden, en del på kronkursen.
Det är en intressant debatt det här. Jag måste säga att jag känner mig väldigt laddad inför den här diskussionen och den behandling som vi kommer
att ha i näringsutskottet. Vi kan ge en eloge till socialdemokraterna för att
man har lyckats skapa debatt om det här. För det här gäller inte bara jordbruket, det gäller handel, det gäller klädföretag och det gäller alla i samhället
när vi diskuterar GMO. Detta tar vi med oss till näringsutskottet, tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack ltl Englund för ett bra och engagerat inlägg. Det känns riktigt skojigt efter den här långa debatten att vi blir mottagna med respekt och
t.o.m. glädje från utskottsordförandes sida. Det var många punkter i anförande som är värda någon slags uppföljning. Jag vill bara säga en sak;
socialdemokraterna har inte för avsikt att stöda någon jordbruksgrupp
mer än någon annan, vare sig på Åland, i västvärlden eller i biståndsländerna. Det är inte så att man fritt kan importera varor från de utvecklingsländer som lider svårt av svält och har outvecklat jordbruk. Den
industrialiserade världen håller verkligen tillbaka med tullar och andra
bestämmelser. Det är nog en annan problematik än det som vi nu diskuterar, även om det säkert finns samband.
Ltl Anders Englund, replik

Det finns säkert många teorier och tekniska och praktiska bedömningar
om hur tullproblematiken fungerar. Vi vet att vi har frihandelsavtal som
luckras upp hela tiden, det ska bli billigare och livsmedlet ska transporteras världen runt. Sedan har Europa också sina avtal, speciellt med
gamla kolonier som egentligen också kan sälja fritt till Europa, när de
länderna har blivit antagna i Europeiska Unionen. Så är det t.ex. när det
gäller sockret.
Ltl Barbro Sundback, replik

Just detta med sockerbetor är ett bra exempel där man tog bort kvoter.
Man betalade t.o.m. inom EU stöd för att sälja socker till u-länderna.
Det är ju en helt annan problematik, än den som vi nu har diskuterat.
Jag är glad att vi kommer in igen på rätt spår.
Ltl Anders Englund, replik

Jag kan bara säga att om sockerbetsodlingen försvinner från Finland
och Norden, så hur bra kontroll har vi över var den odlas när den sedan
importeras?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Tack herr talman! LRF-pampen i Sverige slog näven i bordet förra veckan och krävde att Sveriges bönder bara skulle köpa in certifierad soja.
Det skulle inte bara vara bönderna utan även handeln, mejerierna, köttoch charkföretagen som skulle vara med och betala de extrakostnaderna.

167

Jag tycker att det här anförandet som ÅPF-ledaren höll här känns
som ett starkt stöd, inte bara för ett GMO-odlingsfritt Åland utan också
för ett GMO-fritt Åland. Nu gäller det bara att genomföra det och se till
att vi sedan marknadsför Åland och våra att åländska jordbruksprodukter i vår omvärld. Då kommer vi också att se en livskraftig framtid för
det åländska jordbruket och livsmedelsindustrin.
Ltl Anders Englund, replik

Tack herr talman! Man har diskuterat dessa saker mycket i Sverige. Vad
jag erfar och känner till så tror jag att man i Finland inte heller importera något. Där har man varit ännu mer striktare än vad man är i Sverige
med GMO-foder. Jag vågar inte gå i god på att det inte finns, det kanske
kan finnas, men så långt det bara är möjligt så tror jag att lantbrukarna
använder de GMO-fria fodren. Vi har ganska nära, i Åbo regionen, foder
som importeras till Åland. I det fodret blandas oljeväxter, ärter och annat.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Det stämmer nog inte alls. Vi har faktisk ganska stor användning av
GMO-foder i Finland, speciellt i svinproduktionen men också lite till
höns. Vi kan nog räkna med, när vi äter korv och skinka, att djuren är
uppfödda på GMO-foder. Jag tycker nog att det finns all anledning för
det åländska slakteriet, vårt åländska mejeri och för vårt livsmedelskluster att se till att vi kan bevisa att de åländska jordbruksprodukterna och
livsmedlen verkligen inte innehåller GMO. Det tror jag att är framtiden.
Ltl Anders Englund, replik

Jag tror att det är de flestas åsikter att man vill ha det så i dagsläget.
Men problematiken är att det förekommer säkert produkter i handeln
som innehåller vissa tillsatser. Produkterna är kanske inte märkta alla
gånger. Hur är det, får det vara 0,000 i produkterna? Var går gränsen?
Det kan också vara att man får använda tillsatser fast det inte framgår i
innehållsförteckningen. Så är det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Vi diskuterar foderlagstiftning men kommer naturligtvis
också in på frågan om odling, de aktiviteterna hör nära ihop.
Vi känner till att den europeiska kommissionen har ett nederländskt
initiativ; "enligt vilket medlemsstaterna i EU själva skall kunna besluta
om en genetiskt modifierad sort, som godkänns inom EU, ska godkännas för odling på medlemsstaternas område." Jag citerade här direkt ur
handlingarna.
Jag tyckte mig höra i morse, under de förhållanden som gäller på
morgnarna, att kommissionen igår skulle ha bifallit detta initiativ, nämligen att kompetens på det här området återförs till medlemsländerna.
Men jag kan inte gå i godo för det. Jag är inte riktigt säker på den här
saken. Men jag ber naturligtvis näringsutskottet, i förbindelse med
denna foderlagstiftning, att titta på det. Naturligtvis vore det ju mycket
elegant om utskottets ordförande direkt kunde, här och nu, säga vad
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kommissionen sade igår. Det här är min uppgift från i morse, vittnar om
tempot i EU, vill jag bara säga.
Ltl Anders Englund, replik

Nej, vtm Gunnar Jansson, det kan jag inte svara på idag. Men jag vet och
känner till att man ifrån jordbrukskretsar har tryckt på i Bryssel. Man
vill att de enskilda länderna ska få bestämma om detta. Det vet jag. Det
här har drivets av många länder, inte bara Tyskland utan även Österrike
och många andra länder.
Jag tror att detta är en sak som vi också kommer att få ta del av i utskottet så det var bra att frågan blev bordlagd så att vi har någon dag
tillgodo.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till näringsutskottet.
Remiss efter bordläggning
9

Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2010 och verksamhet år 2009
Landskapsregeringens meddelande (M 1/2009-2010)
Ärendet bordlades den 3 mars 2010 då beslut fattades om remiss till självstyrelsepolitiska nämnden.
Diskussion.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Det här meddelandet har en intressant vinkling, tycker jag. Det
kommer också lagom tidigt i förhållande till den process som finns i EU. Jag
ska inte säga lagom, men tidigare än vad vi har varit vana vid.
Den intressanta vinklingen är att det är mindre av redogörelse för implementeringen av direktiv i förvaltningen än de frågor som man på landskapsregerings nivå prioriterar och bearbetar. Av den här början kan man dra vissa
slutsatser, också i förhållande till den debatt som var senast. För min del, och
som vi har diskuterat i liberalerna, så är det kanske dags att lämna frågan om
ja eller nej åt sidan när det gäller vårt arbete med politikfrågor. Ur det perspektivet kan man säga att EU är lite speciellt därför att det är "ensaksfrågorsunion". Vill man påverka så ska man gå in i enskilda frågor, det må vara
snus, säljakt eller annat. Det är alltså att sakfrågor, medan vi i lagtinget har
haft ganska mycket känslor för vad vi själva tycker om EU och vad vi anser att
opinionen tycker. EU är ju en koloss, EU är grymt och EU är möjligheternas
union. Det må vara vad som helst men det är sakfrågorna som EU egentligen
kan göra någonting åt.
Jag tänkte ta upp en fråga idag. Det gäller en fråga som är av ytterst stor
vikt. Det gäller svaveldirektivet som beslöts om i IMO i oktober 2008. Det
behandlar också kväve men det är svavel som har blivit märket för denna
fråga. Vad är det för märkvärdigt med det? Det kan vara en lång historia men
det kan också vara en kortare historia. Om vi tar ett exempel och säger att biltrafiken, fordonstrafiken, skärgårdstrafiken och allting på Åland skulle göras
40 procent dyrare när det gäller bränslekostnaderna. Vad skulle det få för effekter? Det skulle få enormt stora effekter när det gäller enskilda medborgares vardag. Det skulle få mycket stora regionala effekter. Vissa regioner på
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Åland skulle få svårt att fungera. Skärgårdstrafiken skulle behöva dras ner betydligt. Då skulle motargumentet vara, om man utgår ifrån IMO, att det här
är för miljön och det är för att få ner svavelmängden i luften, att minska på
försurningen och minska på partiklarna i vår miljö. Det är allt gott och väl.
Samma sak när det gäller fartygstrafiken och IMO:s krav som är att man ska
gå ner från 1,5 procent svavelhalt till 0,12015. Nu har de flesta åländska passagerarfartygen redan anpassat sig till lägre svavelhalter. Men om man ser på
detta i stort så skulle en implementering av det här direktivet betyda 40 procents ökade kostnader. Problemet är att det slår väldigt hårt mot olika
branscher och det slår hårt olika regioner. En av de stora förlorarna i det här
är Finland, som har mycket av sin industriverksamhet i norr när det gäller
pappers- och massaindustrin och en del gruvindustri. Man har räknat ut att
kostnadshöjningen för det här skulle betyda ungefär 400 miljoner euro. I
åländska termer skulle det betyda 2 miljoner euro, kanske det inte låter så
farligt mycket. Vi har inte samma typ av transporter. Men för norra Finland
betyder det mycket.
Samma sak gäller för Sverige, för norra Sverige betyder det mycket. Transporter är sådana att ju större fartyg desto billigare bunkerkostnader, desto
mer bränsle drar det per ton. Hastigheten har också väldigt stor betydelse på
bränsleförbrukningen. Egentligen styr hela det här mot vissa typer av fartyg
och lägre hastigheter och därmed lägre kostnader.
När det gäller Åland så finns den intressanta omständigheten att vi har
enormt omfattande passagerarfartygstrafik. Man har gjort beräkningar på
vad det här skulle betyda i ökade kostnader. Om vi tar Viking Line, som är det
största rederiet på den här rutten mellan Åbo och Stockholm, så är det 6 miljoner passagerare ungefär. Om man räknar kostnaderna per passagerare enligt konsekvensanalyser som har gjorts så är det 24 miljoner euro i extra
kostnader, d.v.s. 10 procent av den normala klumpsumman eller 70-80 procent av vår budget, som skulle läggas på verksamheten för passagerarfartygen
och därmed på vår upplevelseindustri, besöksnäring, våra transporter till och
från Sverige och riket. Det är alltså betydande konsekvenser. Nu ska jag inte
gå i godo för 24 miljoner, men det är den storleksordningen, om man översätter de beräkningar som har gjorts.
Det här visar på att det är ett dilemma när det gäller miljöfrågor. Vi hade
en liknande diskussion när det gäller kraven på jordbruket, att det alltid är en
koppling till kostnaderna. I det här fallet är det miljön som står mot sjötrafiken. Det intressanta är inte det att sjötrafiken kanske inte skulle klara av att
anpassa sin verksamhet till de här kraven, det är det att det kostar mycket.
Det krävs utveckling av ny teknik, det ger en snedvridning i förhållande till
andra trafikslag, t.ex. skulle detta här innebära att motorfordonstrafiken för
transporter mellan norra Finland och Sverige skulle öka enormt mycket. Vi
skulle få långtradartrafik genom Sverige, som skulle ge ännu större negativa
miljökonsekvenser.
Det här är någonting som vi verkligen har anledning att understöda när det
gäller landskapsregeringens arbete att försöka påverka det här på många
olika sätt. Det kan gälla teknikutveckling, nya bränslen t.ex. gas, det kan gälla
fartygsutveckling när man beställer nya fartyg, som kanske är på gång nu, att
man medverkar till att ta fram nya koncept. Det gäller också att se till att det
finns en neutralitet i förhållande till olika transporter.
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Nu har IMO sagt sitt, EU-kommissionen ska, efter en procedur med samråd, möten och konsekvensanalyser under våren, sommaren och hösten, bestämma det här. Då måste det vara största prioritering och fokus på den här
frågan.
Om det här går till självstyrelsepolitiska nämnden så hoppas jag att man,
särskilt i den här frågan, hör sakkunniga, begär utlåtanden och stöder landskapsregeringen i den här politiken att utöva inflytande. Det är alltså absolut
inte på något sätt mot miljön utan det är konkurrensneutraliteten. Miljön,
när det gäller svavel och kväve, måste förbättras på ett behärskat sätt på sikt
genom teknikutveckling och olika regleringar och krav. Det får ju inte bli så
att vi kan acceptera en försämring särskilt för norra Finland och Åland. Att vi
blir den region i EU som skulle drabbas mest av det här. Området som man
har räknat är Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. På global nivå skulle
man ha en annan tidtabell. Jag anser att man borde beakta särskilda lokala
förhållanden och sätta tidtabellen därefter.
Som sagt, det är den ensaksfråga inom EU, ensaksfråga bland många
andra frågor. Men när det gäller att påverka EU och använda det inflytande,
som vi faktiskt har kämpat oss till och fått till stor del, så gäller det att sätta in
ansträngningarna på de rätta frågorna, tack.
Ltl Camilla Gunell

Herr talman! I det här meddelandet framkommer att 2010 är ett särskilt temaår för bekämpning av fattigdom och social utestängning. Det nämns också
kort i meddelandet. Det betyder att det här specialåret kommer att uppmärksammas i samtliga medlemsländer med en rad aktiviteter.
Både Finland och Sverige har nationella program som jag har tittat lite
närmare på. Den naturliga frågan är; vad gör Åland? Kommer vi på Åland att
följa rikets nationella program, har vi något eget eller kommer vi att låtsas
som att året inte finns?
Temaåret är en uppföljning av Lissabonstrategin för tillväxt och konkurrenskraft där man åtar sig att på ett ”avgörande sätt utrota fattigdom”. Genom den internationella ekonomiska och finansiella krisen har dessa frågor
fått särskild hög aktualitet. Krisen sätter sina spår vad gäller utveckling och
tillväxt och de redan fattiga och utslagna får det ännu värre.
Genomförandet av de nationella programmen ska ske i nära samarbete
med dem som berörs av fattigdom och utestängning, deras organisationer
och andra aktörer inom civilsamhället och tredje sektorn. Målet med det här
arbetet är att tillse att människor kan ta sig ur fattigdom. Det ska göras genom opinionsbildning, man ska framförallt medvetandegöra politiker om
problemen, man ska mobilisera och ge stöd till frivilligorganisationer och särskilt fokus ska finnas på barnfattigdom. Även sociala innovationer, socialt
entreprenörskap och sociala företag ska man jobba med särskilt.
Vi var många på Åland som blev chockerande av den utredning som ÅSUB
gjorde 2007 som visade att 13 procent av den åländska befolkningen levde
under den relativa fattigdomsgränsen. Det var den första utredning som tagits fram på Åland och en milstolpe vad gäller medvetenhet och att medvetengöra både oss politiker men även allmänheten om hur situationen är.
Alla var eniga om att nu måste man göra vad man kan för att hjälpa dessa
grupper och människor.
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Tyvärr har mycket litet blivit gjort. Främst har fokus varit på pensionärer,
sjukpensionärer och funktionshindrade. Även Rädda barnen har en egen
rapport om barnsituationen i fattiga familjer.
Jag säger inte att landskapsregeringen inte har jobbat med problematiken.
Man har gjort en hel del utredningar. En utredning kom 2008 om hur man
kan förbättra situationen för ekonomiskt utsatta pensionärer. Nu får man
höra att arbetet avbrutits i väntan på en lag om garantipension från riket.
Det finns också en tjock utredning om de funktionshindrades ekonomiska
situation. Jag vet inte säkert men jag kan heller inte påminna mig om att det
skett några större förbättringar där heller.
Jag hoppas verkligen att landskapsregeringen använder sig av EU:s temaår
för att sätta fokus på de sociala frågorna här hemma. Det finns mycket att
göra om vi ens ska leva upp till vår egen lagstiftning.
I den s.k. garantilagen, landskapslagen om vissa grunder för landskapets
hushållning, står det att landskapets invånare ska tillförsäkras minst samma
förmåner som invånarna i landet i övrigt åtnjuter genom statens försorg.
Första punkten gäller socialvård.
Jag tycker att temaåret skulle användas på Åland till att göra en jämförande inventering, kartläggning över hur det ser ut idag vad gäller sociala rättigheter mellan en person som bor i Åboland och en som bor på Åland.
Vi vet att nivåerna är lägre på Åland än vad det är på rikssidan när det gäller utkomststödet. Även pensionärer i dagsläget har en sämre utgångspunkt
vad gäller bostadsbidrag. Vi vet också att bristen på allmän tandvård gör det
extra svårt för de här grupperna.
Sedan kommer det dessutom andra saker, som vi får debattera i ett senare
skede, som också ger försämringar för ålänningar i relation till motsvarande
grupper i riket i barnomsorgslagen. Jag har idag fått lära mig att jordbrukare
har sämre rättigheter vad gäller rätten till vikariehjälp vid vård av barn under
tre år. I riket har man rätt till vikariehjälp, men inte på Åland.
Det finns säkert en hel del man borde titta på och jämföra för att se att vi
verkligen lever upp till vår egen lagstiftning i fråga om socialvården.
Vi ska också minnas att vi har ett högt kostnadsläge på Åland, vilket gör ju
att de grupper, som har det svårt, är mycket utsatta på Åland, kombinerat
med den rådande lågkonjunkturen.
I ett jämförande perspektiv mellan norden och andra EU-länder kan man
ändå konstatera att den nordiska modellen, med en välutbyggd generell välfärd, tenderar att ha en lägre andel ekonomisk utsatthet. Det beror på att vi
har en välfungerande offentlig sektor, barnomsorg och många kvinnor som
förvärvsarbetar, t.ex. kan man se att ensamförsörjare klarar sig bättre i Norden än i andra EU-länder.
Jag tror att den här frågan kräver en aktiv egen socialpolitik, men också en
aktiv näringspolitik som ser till att skapa fler arbetstillfällen och att så få som
möjligt hamnar i utanförskap. Särskilt bör man sätta fokus på att jobba med
sysselsättning i bland grupper med svag ställning på arbetsmarknaden som
ungdomar, äldre, utrikes födda och deltidsarbetande kvinnor. Särskilt i den
här frågan är det skäl för regeringen att även omsätta sina höga jämställdhetspolitiska mål i konkret handling eftersom där det finns utsatta är kvinnor
alltid i majoritet.
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Eftersom EU lyfter upp frågan om sociala företag, social entreprenörskap
och tredje sektorns arbete så borde detta också kunna vara ett tema inom näringsavdelningens arbete.
Jag hoppas att det här kan vara färdkost för regeringen. Jag hoppas också
få lite svar på hur man aktiverar sig på Åland angående temat.
Det är föreslaget att meddelandet om EU:s prioriteringar som handlar om
2010 ännu ska utskottsbehandlas. Nu är vi redan i mars 2010. Om det finner
stöd här i lagtinget så hoppas jag att vi kan konstatera att vi redan har hanterat många EU-frågor. Man skulle istället ge färdkost till regeringen som sedan verkställer och omsätter i aktiv handling det som står här. Istället för att
vi ytterligare drar ut på tiden med en utskottsbehandling. Tack, herr talman.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! När det gäller socialpolitiken på Åland kan jag konstatera
att det finns en hel del kvar att göra. Men jag kan också stå rakryggad inför lagtinget och konstatera att vi har gjort väldigt, väldigt mycket.
När det gäller temaåret 2010 bekämpning av fattigdom och social utslagning så har det varit en diskussion under hela 2009 på socialvårdsbyrån vad man ska göra och vad man har för resurser. Det finns budgetskrivningar som är precis riktade mot det här temaåret. Vi kommer, under året, att revidera utkomststödslagstiftningen, vi ska ta en lag om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyftet, vi har justerat ÅHS avgifterna för
sjukpensionärerna och vi har beviljat flera ESF-projekt med just målsättningarna att förhindra utslagning. Jag kommer att ta upp exakt den
här frågan i mitt anförande senare.
Ltl Camilla Gunell, replik

Betyder det också, minister Sjögren, att Åland har ett eget program som
ligger till grund för hur man jobbar under det här temaåret? Eller är det
så att vi på något sätt är knutna till det nationella programmet?
Det är säkert så att det här är en mångfacetterad fråga. Jag ta upp frågan om att när man ska lyfta människor ur fattigdom så behöver man
jobba på flera plan. Detta handlar inte bara om socialvård, det handlar
också om näringspolitik, jämställdhetspolitik och flera andra politikområden.
Det är fortfarande så att eftersom den här garantilagen gäller för
Åland så bör vi också kunna leva upp till den.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Den uppfattningen delar jag. När det gäller bekämpande
av fattigdom så är utbildning och arbete två grundläggande mekanismer.
Landskapsregeringen har inget eget exakt program. Vi har konstaterat att vi inte har resurser till detta. Vi valde att jobba praktiskt och göra
förbättringar i lagstiftning och i avgifter osv. Jag ska redogöra för detta
under mitt anförande.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag tycker att det finns all anledning att påminna sig om att det här temaåret är aktuellt och att det också gäller Åland. Annars är det väldigt
lätt att vilja blunda för de här frågeställningarna. Jag tycker att det är
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mycket viktigt att vi tar tag i detta och aktivt jobbar med dem. Vi vet att
regeringen gjorde ett försök, vad gäller de pensionärer som är särskilt
ekonomiskt utsatta, det försöket utföll inte väl. Därefter har ingenting
hänt. Det är mycket viktigt att vi kommer till ett resultat och att man
jobbar vidare med hela problematiken.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson

Herr talman! Dagens debatt i denna kammare har visat hur påtagligt EUmedlemskapet präglar vår vardag. Om vi tänker på förra ärendet, foderlagstiftningen, där vi har en situation att EU-kommissionen har fått igenom ett
beslut om att när en vara är godkänd så finns det inte någon möjlighet för
oss, som lagstiftande parlamentet, att agera mot det påbudet. Det ger oss inte
rätt att förbjuda, begränsa eller hindra att sådana produkter kommer ut på
marknaden. Det visar hur EU-medlemskapet kommer in på de flesta sektorer
som vi som lagstiftare har att jobba med.
Även den föregående talare här, Gunell, visade på hur allt egentligen kan ta
sitt avstamp i EU-medlemskapet. Det är intressant med tanke på debatten nu
om den lagstiftning som finns om enahanda förmåner, enligt gamla systemet.
Socialdemokraterna vara det enda partiet som på 80-talet motsatte sig den
landskapslag om att man skulle tillförsäkra den åländska befolkningen
samma nivå och förmåner. Det var ledamöterna Sundback och Karlsson på
den tiden, men det är en annan sak, men det visar hur tiderna förändras.
När det gäller detta specifika EU-meddelande så är det några saker jag vill
säga med anledning av den debatt som avhandlades förra veckan. Jag vill än
en gång betona att personligen ångrar jag inte beslutet att godkänna Lissabonfördraget. Jag vidhåller fortfarande den uppfattningen, som vi från centergruppen gav stöd för i debatten i november, att ett godkännande av fördraget var enda alternativet. I händelse av att vi skulle ha nekat vårt bifall
skulle vi ha fått en situation präglat av största osäkerhet. Med tanke på alla de
ärenden som är på gång, där vi hela tiden tangerar EU-rätten och eventuella
fördragsbrott, känns det tryggt att ha är ett talerättsförfarande som vi nu vet
hur det i stort kommer att fungera.
Landskapsregeringen aviserar att man nu även ska få riktlinjerna på hur
man ska kunna jämka eventuella bötesbelopp mellan stat och landskap. Det
ska bli mycket intressant att ta del av de riktlinjerna och se om man kan
komma överens. Det skulle vara till stor fördel i händelse av att vi skulle råka
ut för något fällande fördragsbrott så att vi någorlunda vet förutsättningarna.
I samband med att man tog in bötesbeloppet i självstyrelselagen 2004 så
motiverades det delvis med att finska staten, i händelse av ett fördragsbrott
och därmed böter för Åland, i det läget skulle ha betalats av Finland. De
skulle ha haft rätt ifrån statens sida att utkräva motsvarande belopp av Åland,
utgående ifrån skadeståndsrätten. Den diskussionen visade att även vi ifrån
åländsk sida skulle ha haft rätt att kräva motsvarande kompensation ifrån
staten ifall vi skulle ha råkat illa ut p.g.a. statens dåliga hantering av ett
ärende.
När det gäller Lissabonfördraget specifikt så ska jag då som medlem i regeringsblocket erkänna att jag, när jag läste utkastet i meddelandet för ett antal
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veckor sedan, noterade att det i detta meddelande saknas en viktig ingrediens
som självstyrelsepolitiska nämnden bör förbjuda sig i. Det handlar om den
kollektiva säkerhetsbiten i fördraget. Lissabonfördraget innebär ju nu att unionen får en allt mer utpräglad karaktär som försvarsunion. Det är ju nu som
man börjar fylla i de luckor som finns om hur det här kollektiva säkerhetstänkandet skall fungera. Därför måste vi ifrån landskapsregeringen få den
strategi rörande om hur vi ska ha den åländska neutraliseringen och demilitariseringen med i detta framtidsarbete. Här har nämnden en viktig bit att
ånyo fördjupa sig i och lite förklara hur landskapet ser på denna utmaning.
När det gäller skattegränsfrågan så har det inte hänt mycket. I och med att
vi ånyo har tomt på den juristtjänst, som tar hand om det här nog så viktiga
ärendet för näringslivet i vardagen, så är det oroväckande att vi igen kommer
att få en mellanperiod där ingenting händer i denna oerhört viktiga fråga.
Detta här är också någonting som även nämnden bör ta en diskussion med
landskapsregeringen representanter om hur man skall bibehålla ett tryck i
den här frågan.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag har heller inget behov av att gräva i gammalt. Men eftersom ltl Harry Jansson har valt att lyfta fram garantilagen och socialdemokraternas inställning till det som om vi inte omfattade den för att
vi var socialt oansvariga, så vill jag säga att vi hade en annan modell.
Den modellen gick ut på att rikets sociallagstiftning skulle träda ikraft
på Åland automatiskt. Men, om man hade andra alternativ så skulle
man aktivt ta ställning och göra egna lagar. Det skulle ha garanterat, det
som står i garantilagen, bättre än det system som vi har nu. Men det är
historia. Det tycker jag inte vi behöver gräva i om inte ltl Harry Jansson
nödvändigtvis propsar på det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Jan-Erik Mattsson

Herr talman! En del enskilda prioriteringar och en del andra speciell ärenden
har ett utrymme i den här redogörelsen. Jag tänkte kort gå in och redogöra
lite mera än vad som står i texten.
Först under enskilda prioriteringar är det handel med sälprodukter. Det är
att konstatera, såsom även tidigare talare anförde, att EU lägger sig i allt på
olika nivåer. Det här med sälprodukter hade sitt ursprung i att man ifrån EU
ville ha kontroll över importen av sälprodukter främst från Kanada. För att få
kontroll över det skulle man införa ett kontrollsystem. Det hela urartade till
ett fullständigt förbud mot införandet av sälprodukter. Däremot fick vi behålla vår jakt. Syftet med startande av den här kontrollen av sälprodukter var
att man skulle få kontroll över hur jakten i Kanada gick till. Istället åstadkom
man ingen kontroll överhuvudtaget i hur jakten går till i Kanada. Nu är det
enbart ett förbud mot införandet av de produkter som består av sälprodukter.
Det här åskådliggör att man har en i och för sig vettig inställning till att införa
ett förbud eller en kontrollförordning för en sak som var ett gott syfte, men
man åstadkom någonting som helt saknade effekt på säljakten i Kanada. Den
här proceduren startades redan år 2008 och den är inte helt färdig ännu. Den
kommer att få en tillämpningsförordning på hur den kontroll, av sälproduk175

ter som vi har här på Åland, kommer att se ut. Det är stor risk att vi kommer
att behöva ändra delar av vår lagstiftning. Men det positiva är, efter de många
insatser vi gjorde på tjänstemannanivå och på politisk nivå, att vi kunde
komma till ett resultat som gjorde att vi kunde behålla den skyddsjakt som
bedrivs idag till fromma för främst fisket.
Så kommer vi till nästa sak som startades, 17.10.2008, certifiering av timmer och trävaror. Det hade också ett lovligt syfte med sin verkan. Syftet med
förslaget är att stävja olaglig skogsavverkning. Det är ju någonting som vi inte
sysslar med på Åland. All åländsk skog är certifierad. Våra skogsbolag har full
kontroll över var virket i kommer ifrån som man släpper ut på marknaden.
För en vecka sedan, när den här debatten var upp, uttalade vtm Lindholm
ett påstående att vi ifrån landskapsregeringen skulle ha godkänt detta, vilket
vi inte gjorde. Vi motsatte oss detta. En sådan omfattning skulle inskränka
även på de små företagen, de som sysslar med skogsvaror för värmeproduktion.
Jag ska kort redogöra för hela ärendets behandling vad gäller landskapsregeringens inverkan. Den 13 november kom det en begäran om utlåtande från
jord- och skogsbruksministeriet. Den 19 november, mindre än en vecka senare, skickade vi kommissionens förslag till de åländska skogsorganisationerna. De hade egentligen ingenting att erinra om detta eftersom den kontroll
man har på virket man köper in och virket man levererar inte skulle påverkas
av den här förordningen.
Kommissionsförslaget diariefördes vid landskapsregeringen den 25 november. Den andre december skickades ett utlåtande till jord- och skogsbruksministeriet. Förslag till betänkande av Europaparlamentets miljöutskott
rapportör, Caroline Lukas, kom den 19 december. En begäran från landskapsregeringen sändes till lagtinget den 8 januari. Samråd med lagtinget,
d.v.s. med näringsutskottet, hade man den 13 januari.
Jag vill jag läsa upp det förslaget eftersom det påtalades att vi skulle ha
godkänt det kommissionsförslag som fanns, vilket vi inte gjorde. Landskapsregeringen ställningstagande är att vi stöder om vissa punkter beaktas. Vi
stöder efter vissa ändringar. Det är en redogörelse i beskrivningen. Jag läser
inte det desto mera, men landskapsregeringen ställningstagandet till förslaget
är; ” landskapsregeringen finner det svårt att ta ställning till förslagets konsekvenser i detta tidiga skede då tolkningen till stora delar är oklar och då
tillämpningsföreskrifter ännu saknas. Den konsekvensanalys som kommissionen lagt till förslag är endast av mycket övergripande karaktär. Beroende
på hur kommissionen kommer att tolka förordningen kan det få stora konsekvenser för det inhemska skogsbruket. Det borde därför ges mera tid för
analys av förslagets effekter mot såväl kampen mot olaglig avverkning som
för effekterna på det nationella skogsbruket i medlemsländerna.” Då tänker
vi på det finländska och åländska skogsbruket som redan är reglerat genom
certifiering hos alla skogsägarna och även försäljning av varor. ”Landskapsregeringen understöder huvudsyftet med förordningen att begränsa den
olagliga skogsavverkningen och att kontrollera att produkter med osäkert
ursprung inte släpps ut på marknaden. Detta får dock inte medföra att
handeln med lagligt avverkat virke försvåras.” Det är väldigt viktigt att påpeka att vi inte godkänt några inskränkningar i den skogsskötsel som vi nu
har. ”Den åländska och finska skogslagstiftningen och myndighetstillsynen
har en lång tradition för att säkerställa ett hållbart skogsbruk och för att
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förhindra olaglig avverkning. På Åland omfattas hela skogsbruket av certifieringssystemet PEFC, och de större virkesköparna ytterligare av PEFC: S
spårbarhetcertifikat annex 4, vilket tillsammans mycket väl bör räcka som
garanti för att träråvaran härstammar från laglig avverkning.” Det var
landskapsregeringens ståndpunkt.
Landskapsregeringen konstaterar vidare att; ” förordningsförslaget inte
innehåller några möjligheter till undantag.” Här är det samma krav som det
var med säldirektivet, inga möjligheter till undantag skulle tillåtas. EU har
varit väldigt hårda med det. Det förstärker ytterligare betydelsen av att förslaget utformas på ett sådant sätt att den småskaliga och lokala marknaden
inte blir lidande.
Med hänvisning till ovanstående ansåg landskapsregeringen och anser
fortfarande att; ” huvudsyftet, med förordningsförslaget att motverka illegal
skogsavverkning, kan understödas. Men handeln med lagligen avverkat
virke får inte försvåras. Förordningen måste bättre prövas enligt proportionalitetsprincipen så att man inte tar till större byråkratiska och administrativa åtgärder än vad som krävs för att uppnå syftet. Den existerande lagstiftningen och tillsynen samt det certifieringssystem som tillämpas på
Åland måste anses vara tillräckliga för att garantera virkets ursprung och
måste räcka för att fylla det krav som förslaget ställer. Förordningen bör
endast gälla för överlåtelse över medlemsstaternas gränser på gemenskapsmarknader och inte för inhemska produkter för lokal försäljning. Tilllämpning av konsekvenserna av förslaget är alltför oklara, vilket kräver
mer tid för analyser. Förslagets inverkan på de privata skogsägarna måste
klargöras.
Det är helt orimligt om en privat skogsägare eller en småföretagare ska
ha ett system för tillbörlig aktsamhet. Landskapsregeringen motsätter sig
vidare ytterligare stränggeringar av förslaget.”
Detta var vår ståndpunkt som vi ville samråda med näringsutskottet om.
Det var mycket klart och tydligt. När näringsutskottets sammanträde och fick
den här informationen så framkom det under diskussionen att majoriteten i
utskottet till fullo stödde de synpunkter, på kommissionens förslag, som
landskapsregeringen hade för avsikt att framföra.
Ltl Mika Nordberg reserverade sig mot utskottets beslut. I ltl Mika Nordberg reservation kan man läsa; " undertecknad reserverar sig mot näringsutskottets beslut att stöda landskapsregeringens förslag angående kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om fastställande och skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer
och trävaror på marknaden. Med hänvisning till landskapsregeringens motiveringar anser jag att den föreslagna förordningen inte lämpar sig på de
åländska förhållandena. Undertecknad föreslår att landskapsregeringen
inte ska stöda att förordningen antas.” Hur kan man då, fru vicetalman, säga
att vi har stött det som förordningen innehåller?
Övriga i näringsutskottet insåg att landskapsregeringen inte var nöjd med
förordningen till den del de angår de båda skogsbolags som är verksamma på
Åland, Ab Skogen och Rundbergs Ab, som inte hade några invändningar. Till
den delen hade inte heller landskapsregeringen några invändningar. I övrigt
vill vi inte ha försvårande tillställningar.
Nu har denna förordning vandrat vidare. De 15 januari 2009 skickades
statsrådets skrivelse till riksdagen som ett u-brev. Här har de finländska
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myndigheterna, jord- och skogsbruksverket, haft exakt samma inställning
som de åländska, exakt detsamma! Så har också gällt i de kontakter som vi
har haft med det svenska departementet där Sverige som ordförandeland under en tid drev den här frågan.
Under hela år 2009 har det varit behandling av förslaget i rådets arbetsgrupp för skog, Det har varit attachémöten i november och Coreper i december. Den 15 december var det jordbruksrådet. Jordbruksministrarna når en
gemenskap ståndpunkt förutom vad gäller kommittologiförfarandet.
28 januari 2010 godkänns rådets kompromissförslag även vad gäller det
senaste förfarandet. Rådets antagande av gemensam ståndpunkt den 1 februari, den 2 februari rådets kompromissförslag och Europaparlamentets betänkande skickades för hörande till åländska organisationer. Rådets gemensamma ståndpunkt överlämnas till Europaparlamentet.
Handläggningen i detta ärende har varit mycket problematiskt med stora
motsättningar mellan medlemsstaterna och beredningen har dragit ut på tiden. Rådet nådde slutligen fram till ett kompromissförslag som inte helt uppfyller det åländska önskemålen men där ett flertal förbättringar gjorts för
småskaliga verksamhetsutövare och möjligheten att använda sig av redan befintliga övervakningssystem, som våra två skogsbolag använder sig av.
Åland, Finland och Sverige har haft många gemensamma önskemål vilket
underlättat våra möjligheter att bli beaktade. Däremot finns många orosmoment när det gäller administrationen och övervakningen av förordningen
med tanke på våra begränsade, ekonomiska, administrativa och personella
resurser. Det största orosmomentet kvarstår dock i.o.m att även Europaparlamentet ska godkänna förslaget.
Europaparlamentet ville bl.a. ha ett förbud på olagligt avverkat virke istället för den försiktighetsstrategi som rådet föreslår. Än en gång samma inställning för parlamentet som i samband med säl. Man vill göra mycket mera,
man vill försvåra för den egna inre marknaden istället för att komma åt problemen med olagligt avverkad skog.
Landskapsregeringen har speciellt arbetat för att minimera förlagets byråkratiska och administrativa verkningar, stoppa ytterligare stränggeringar,
proportionaliteten i åtgärderna, undantag för småskaliga verksamhetsutövare, befintliga lagövervaknings- och certifieringssystem skall vara tillräckliga
för att uppfylla kraven i förordningen. Förordningen skall gå att tillämpa i
praktiken.
Jag kan säga att mappen med behandlingen i det här ärendet har den här
dimensionen på höjd, när alla är en travade på varandra, d.v.s. 20 cm. Det är
oerhört vad ett sådant här ärende kan kosta på.
Sedan vill jag gå till kontrollsystemet för fisket. Där har beslutet kommit.
Vi har ett kontrollsystem. Det här är ett liknande ärende. Det har samma ursprung. Man vill skydda rovfisket och särskilt speciellt ett rovfiske som bedrivs i Medelhavet av en viss fiskart som dras upp i stora mängder och säljs antagligen direkt till restauranger.
På Åland har det fått två synbara effekter. Den första är att man inte längre
får sälja fisk till fiskupphandlarna, utan att vara registrerad som fiskare.
Det andra är att registrerade fiskare har ökat till väldigt stor del. Det ena
kanske är positivt, det andra kanske är negativt.
Här har vi ånyo en sak där landskapsregeringen har en lika stor bunt med
papper, 20 cm. Landskapsregeringen har fört ut våra åsikter. Vi vill skydda
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det kustnära det fisket från den här kontrollförordningen som det här handlar om. Det har inte gått. Även här har man gått ner på detaljnivå och försvårar allt fiske och tillgången till matfisk som är ett problem. Vi vet själva att vi
får äta både flygfisk och annat som vi kallar det, för att vi faktiskt inte längre
är självförsörjande när det gäller matfisk på Åland, vilket är bedrövligt.
Jag ska kort gå in på den gemensamma jordbrukspolitiken. Vi lär få återkomma till en debatt om den. Starten till det nya jordbruksprogrammet som
ska gälla efter 2013 har redan gjorts. Man har inlett det arbetet. Kort skulle
jag vilja konstatera, efter att ha hört och läst avgående jordbrukskommissionären och den nytillträdde jordbrukskommissionärens uttalande samt alla
jordbruksministrar i EU, att den linje som har varit kommer att bestå. Därför
att miljö och jordbruk hör ihop så nära varandra så att utan jordbruk kommer vi inte att ha en bra miljö. Utan miljö kommer vi inte att kunna ha ett
jordbruk. Utifrån detta kommer vi att jobba vidare.
Skyddsjakten på storskarv inleddes 2008 under en kort period. Den utvidgades efter en behandling av en motion i näringsutskottet, som gjorde att
skyddsjakten på storskarv kunde inledas redan från den 1 juli 2009. Den
första månaden dock i begränsad omfattning, enbart i närheten av fiskutrustning och av yrkesfiskare. Från den 1 augusti kunde envar, som hade anhållit
om tillstånd, bedriva skyddsjakt på storskarv och resultatet av detta har redan inventerats. Det är en mycket positiv sak. Vi skickade ut till alla registrerade yrkesfiskare en förfrågan om hur skarven påverkade deras fiske och
eventuella effekter av skyddsjakten. Vi hade en svarsprocent på över 80 procent, vilket får betraktas som oerhört bra. Det var ett entydigt svar; skyddsjakten behövs, den har god effekt som skydd för fisket.
Sedan har vi också uttalat oss under perioden om en grön bok om den gemensamma fiskeripolitiken. Detta uttalande samstämmer en del med våra
åsikter om kontrollen av fisket, när man får sälja. Vi tycker att det kustnära
fisket skall vara undantaget från de stora fiskeövervakningsområdena som
t.ex. förekommer i södra Östersjön, i stora Östersjön, i Nordsjön och i Medelhavet framförallt. Den gemensamma fiskeripolitiken kommer vi säkert att
återkomma till under de kommande åren. Tack, fru talman.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! I minister Mattsons anförande nämnde han att under näringsutskottets behandlande angående handel med skogsprodukter begärdes
ett utlåtande ifrån näringsutskottet och ett samrådsärende. Vad jag reagerade på under det här ärendet var att det fanns olika kryss helt i som
näringsutskottet hade möjlighet att kryssar i när det gällde hela att
ärendet. Läste man framställningen från landskapsregeringen framkom
det att det fanns brist på brist och problem. Att sträcka sig så långt som
att sätta krysset i den rutan att man inte vara nöjd med själva påbudet
från EU, det kunde man inte tänka sig. Detta framkom att under de 15 år
som har gått under i EU-medlemskapet hade det aldrig hänt att man
skulle ha satt krysset i rutan att man inte för vår tillfreds med det förslag
som kom ifrån EU, för det är tydligen inte fint.
Minister Jan-Erik Mattsson, replik

Fru talman! Jag redogjorde för rutorna som man kryssar i. Vi stöder förslaget om vissa villkor beaktas och vi stöder efter vissa ändringar. Det
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var de två senare som vi hade med. Vi ville ha ändringar. Efter överläggningar med de två skogsproducenter som vi ansåg att berördes av att
denna förordning, och de inte hade några som helst invändningar emot
förordningen, ansåg vi att de förändringar, som vi mycket noggrant hade
redogjort för i skrivelsen till näringsutskottet, skulle vi stöda förordningen om dessa ändringar beaktas.
Medan den ltl Mika Nordberg överhuvudtaget inte ville ha den här.
Då måste man också vara medveten om att några undantag kan Åland
inte få.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Inga undantag är möjliga. Det är just det som det handlar om.
Det löser man i genom själva texten som vi hade framför oss så framgick
det precis som det var fisk idag, vi får en privatperson på Åland fisk som
det kanske en närliggande restaurang skulle kunna tar emot och använda och få en slant för, precis samma mönster såg vi här. Hade en
skogsägare en viss mängd brasved som han skulle vilja sälja så om man
inte är registrerad skogsavverkade så är det i princip förbjudet att sälja
ved till grannen, som ett litet exempel i det här. Men det var inte det
enda som var problemet. Problemet är ju att inställningen mot sådana
här möjligheter att ha en avvikande uppfattning i.o.m att Åland är litet,
är ett tänkesätt som inte finns, utan vi ska ha exakt samma förutsättningar som skogsägarna i Polen och i övriga Europa där de kör ut med
timmer med tåg ur skogen, jämfört med lilla Åland.
Minister Jan-Erik Mattsson, replik

Fru talman! Det var en speciell utvidgning. Ändamålet med denna förordning är att säkerställa att inte olagligt timmer kommer ut på marknaden. Vad det detta som ltl Mika Nordberg var emot så är jag tacksam
att få reda på det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Englund, replik

Jag tycker att näringsministern gjorde en bra presentation av det här
meddelandet. Det finns säkert mycket att kommentera i det här och
mycket bra saker. En speciell sak som jag vill lyfta upp är en i grönboken
om den gemensamma fiskeripolitiken som vi också var inne på i näringsutskottet. Den är egentligen överdimensionerad för de åländska
småskaliga förhållandena. Man kommer också in på sälar och skarv. Det
behöver man trycka på fortsättningsvis att vi kan få begränsa beståndet.
En sak som jag speciellt funderade på är svanarna som man inte har tagit upp här. Jag har en svag aning av att man kanske på sextiotalet undersökte det här. Svanarna vistas mycket i vikarna där fisken leker och
lägger sin rom, och kanske käkar upp rommen. Här har vi också en sak
som man inom landskapet forskningsmässigt borde titta på, hur det här
påverkar våra förhållanden?
Minister Jan-Erik Mattsson, replik

Fru talman! I Problemet med svanarna och fiskreproduktionen är säkert
en fråga som har berörts och påtalats ett antal gånger. Det finns säkert
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skäl att vi tittar på den. Vi har ett arbete vid fiskeribyrån som pågår för
att lyfta problematiken som vi har med fiskreproduktionen på Åland,
särskilt gäddan. Det finns även problem med andra fiskar såsom abborren men särskilt gäddan. Det är nog ett bra påpekande att lyfta den frågan också.
Sedan till de andra frågorna som gällde säl och skarv som fordrar det
nog gå vår närvaro på alla led för att försvara positionen att vi kan fortsätta att göra det vi anser att vi behöver göra för fiskbeståndet.
Ltl Anders Englund, replik

Jag tror säkert att det här är mycket viktiga frågor att vi kan bibehålla
det kustnära fisket det här på Åland. Vi bor ju trots allt ute i Östersjön
här. Vi importerar allt mer och mer fisk långt bortifrån. Man är på rätt
väg här och man behöver ytterligare trycka på de här sakerna ifrån landskapsregeringens sida när man också diskuterar med i EU för att kunna
hjälpa upp att vi kan bibehålla ett kustnära fiske. Det är viktigt både för
fiskarna, vår livsmedelsindustri och även för oss själva.
Minister Jan-Erik Mattsson, replik

Tack fru talman! Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken som i
mångt och mycket har varit illa framförallt för Åland med drivgarnsförbudet och den effekt det fick så får vi återkomma till. Jag tror att vi behöver intensifiera vårt deltagande i arbetet för att upprätthålla ett så bra
kustnära fiske som möjligt. För det är väl det enda som vi kan ha en
möjlighet att bestämma något sånär över själva. Det gäller bara att få de
övriga medlemsländerna att inse att så är fallet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Henry Lindström

Fru talman! Det till att börja med vill jag från centern gruppen ge beröm till
landskapsregeringen för meddelandet som tar upp många viktiga prioriterade
områden och beskriver vad som behöver göras. Om man ska kritisera på något sätt så tycker jag att det hade varit bra om man hade varit tydligare i vad
man vill med olika områden t.ex. när det gäller framtida jordbrukspolitiken.
Det är mera en beskrivning av vad man vill ifrån EU:s sida.
I debatterna, både i den tidigare och i dagens debatt, har vi från landskapsregeringen fått många förtydligande och klargörande vad man jobbar för.
Men det kunde också kanske ha framkommit det i själva dokumentet.
Jag kommer här delvis att gå in i lite på samma områden som näringsminister Jan-Erik Mattsson. Jag kommer att korta av det eftersom det redan var
ganska mycket belyst.
Jag vill ändå nämna när det gäller certifieringen av timmer och trävaror att
det återigen är ett sådant område där den problematik som man avser att
komma tillrätta med egentligen inte finns i hela Norden, i och med att vi har
skogslagstiftningar, inte bara på Åland utan även i övriga nordiska länder
som tryggar hur skogsskötsel ska bedrivas. När man får avverkar och att man
tryggar återväxten i bestånden.
Den en replikväxling som var här under tidigare anförande belyser också
att man kommer ner på det småskaliga och den enskilda där man har för av-
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sikt att komma tillrätta med storskaliga problem så kommer det ner på den
enskilda och mycket små områden. När det gäller alla områden så visar det
hur viktigt det är att vi är med i ett tidigt skede när det kommer kommissionsförslag och påverkar och ser till att det inte drabbar de småskaliga förhållandena som vi har i de flesta områden.
Det är viktigt att man fortsättningsvis från landskapsregeringen följer upp
det här och, enligt vad vi hörde, kommer till rätta med den här problematiken.
Fru talman! När det sedan gäller den gemensamma jordbrukspolitiken så
berördes foderlagstiftningen också det lite grann under den debatten. Vi har
stora utmaningar som kommer när det livsmedelsförsörjning framöver. Ltl
Anders Englund nämnde att behovet av livsmedel kommer att öka drastiskt
framöver. Med det är inte bara det som påverkar, vi har också en klimatförändring som pågår. Det innebär att vattentillgången för jordbruket i välden
minskar. En stor del av livsmedelsproduktionen ute i världen är beroende av
konstbevattning. Den kommer att påverkas väldigt mycket av de klimatförändringar som sker.
När det gäller den gemensamma jordbrukspolitiken är det viktigt att vi är
med och påverkar så att det åländska jordbruket har en bra möjlighet framöver. Vi har programperioder och man tycker att det var ganska nyligen som vi
gick in i en ny programperiod, men hastigt är det så att vi börjar förbereda en
ny programperiod.
Som minister Jan-Erik Mattsson påpekade så har det bytt kommissionär
på posten. Som det ser ut nu så kommer man framöver att ha en lite annan
inriktning och det har också skett andra förändringar som påverkar. Tidigare
har man pratat om att alla stöd till jordbruket inom EU ska bort. Nu börjar
man komma till insikt att det inte är möjligt i den globala jordbrukspolitiken.
En viktig sak, som också finns med i meddelandet, är att man pratar om
det som många gånger inte kommer fram och som tidigare var en naturlig del
av det jordbruk som bedrevs, nämligen de kollektiva nyttigheterna. Kanske
den största nyttan där är det öppna landskapet som är en produkt av att vi
har ett aktivt jordbruk. Har vi inte något aktivt jordbruk växer landskapet
igen. Det ser vi på de områden där jordbruket och djurhållningen minskat.
När vi hade en egen jordbrukspolitik hade vi högre priser. Det nämner man
nu i den kommande jordbrukspolitiken, det tycker jag är viktigt.
Även livsmedelsäkerheten nämns ju i den gemensamma jordbrukspolitiken. Det är också någonting som vi får tänka på.
När man pratar om lantbrukets påverkan på klimatförändringen så har vi
en skogslagstiftning i Norden som stipulerar att man måste trygga återväxten. Där hjälper vi till, genom de planteringar och föryngringar vi har, att
minska koldioxidutsläppen till luften.
Fru talman! I och med att mycket av det här nämndes tidigare så väljer jag
att avsluta här, tack.
Ltl Gun Carlson

Talman! Jag ska fatta mig kort i denna sena timme. Det är bara några saker
jag vill påpeka. Jag vill säga att jag tycker att det var ett bra meddelande som
landskapsregeringen har lämnat. Man har bra uppdelning när det gäller inflytandefrågor och de enskilda prioriteringarna är också väl listade den här
gången. De visar att detaljregleringen är väldigt hård och drabbar många,
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många av våra småskaliga näringar. Det drabbar fisket, jordbruket, skogen,
jakten och snuset. Direktiven och problemen som man har att lösa är också
viktiga för stora näringar. Jag tänker på sjöfarten och svaveldirektivet. Vi kan
alla konstatera att landskapsregeringen har mycket att göra här och de har ett
stort jobb framför sig. Man kan bara önska att de hinner med allt. Vi har
skattegränsen och vi har Östersjöstrategin som också är stora och viktiga frågor.
Det är en fråga som jag ändå lite tänkte gå in på. Det gör jag därför att jag
ser att minister Sjögren kommer upp efter mig. Det är gränsöverskridande
hälso- och sjukvård som har varit upp en gång förut här, åtminstone i utskott
och det behandlades också här i salen. Då ställdes det många frågor kring det
här direktivet som ska stipulera regler för gränsöverskridande hälsovård.
Man ska få behandlas i ett annat EU-land. Frågorna, som ställdes då var; vem
som ska remittera? Vem ska ge betalningsfullmakten för ett annat land? Vem
ska betala? Är det ÅHS eller är det FPA eller hur ska det här regleras? Nu ser
jag här att det inte har hänt något. Man har inte uppnått den enighet man behöver. Man tänker följa med, men det är ändå intressant att höra om landskapsregeringen vet något nytt om det här. Det kanske vi får höra nu när ministern kommer upp och håller sitt anförande. Det var bara det jag tänkte
säga nu, eftersom så mycket har sagts.
Minister Katrin Sjögren

Fru talman! Till det sista först så är det landskapsläkaren som bevakar gränsöverskridande hälso- och sjukvården. Det direktivet ingår i en arbetsgrupp.
Vi har också kontakter med den åländska representationen i Bryssel. Det visar sig att hela det här direktivet har förlorat styrfart. Man trodde att man
skulle avancera under Sveriges ordförandeskap men det händer liksom
ingenting. Landskapsläkaren kan säkert informera självstyrelsepolitiska
nämnden i detalj, men de här uppgifterna har jag att det helt har förlorat
styrfart. Man kommer inte fram till någon enighet.
Fru talman! Jag begärde ordet för att informera lagtinget lite grann om
temaåret 2010, bekämpning av fattigdom och social utslagning. Var sig man
befinner sig i mitten, höger- eller vänsterut på den politiska skalan så är utslagning och utanförskap någonting som man behöver bekämpa. Det skapar
en instabilitet i samhället.
När det gäller landskapsregeringens målsättning med temaåret har det varit handlingsfokuserat. Redan i budgeten 2010 skriver vi att tänker slutföra
revidering av utkomststödslagstiftningen under det här året. Det gjordes under 2009 en omfattande rapport och en kartläggning om vad det är vi behöver justera och varför. Vi ska också ta fram en när lag om arbetsverksamhet i
rehabiliteringssyfte. Om man är arbetslös så är det viktigt att man så snabbt
som möjligt kommer in på arbetsmarknaden igen. Det har funnits en sådan
här lag i riket under flera år. Lagen sträckte sig till unga människor under 25
år och det har visat sig att man har haft ett väldigt gott resultat med den här
lagen.
Någonting som har varit mycket välkommet är att vi har infört lägre kostnadstak för sjukpensionärer. Vi sänkte också kostnadstaket för barn och
pensionärer inför 2010. Landskapsregeringen har också beviljat flera ESFprojekt, ur Europeiska socialfonden. Vi har t.ex. ett projekt som kallas av
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Fountain House där psykiskt funktionshindrade ska få möjlighet till social
gemenskap och rehabilitering med arbete och meningsfull sysselsättning.
Ett nytt projekt som har initierats och inletts är Kompanjon 24 som man
nu håller på att göra en projektbeskrivning för. Där är Emmaus involverade.
Målgruppen är multimarginaliserade vuxna. Vuxna som har missbruk och
funktionshinder. Syftet är att man ska finna sysselsättning och arbete också
för dem. Vi har en kommitté, som ska vara färdig med sitt arbete under hösten. Kommittén som ska kartlägga och konkretisera halvvägs stöd, halvvägs
hem och stödåtgärder för missbrukare som är färdigt behandlade från behandlingshem och också fångar som friskrivs. Där är målgruppen en annan,
det är yngre människor det handlar om.
När det gäller de ekonomiska förutsättningarna för pensionstagare, långköraren i åländsk politik, som ltl Camilla Gunell riktigt påpekade gjordes en
ÅSUB undersökning år 2006. Det första den här landskapsregeringen gjorde,
den första möjligheten vi hade, var att i tilläggsbudgeten ta fram principer för
förebyggande utkomststöd. Vi har också gjort en rapport och förslag på åtgärder. Ett av förslagen var att vi skulle ta fram en helt egen en lag om stöd
för pensionstagare. Det har vi gjort, den har varit på remiss och den är i princip färdig. Då fick vi beskedet från den finska regeringen att man kommer att
stifta en lag om garantipension, som länge, länge har varit efterfrågad. Att
man inte behöver gå via socialkontor och kommunen utan man får en ersättning direkt på sin pension. Vi kan konstatera, när vi läser igenom den här lagen, att man har haft samma tankegångar som vi har haft här på Åland. Det
inkluderar också yngre och pensionstagare som lever på marginalen.
Landskapsregeringen tänker sig att det här förebyggande utkomststödet
fortsätter tills den här garantilagen träder ikraft. Den är beräknad att träda i
kraft i mars-april 2011. Skulle det vara på det viset att lagen råkar på någon
form av patrull eller stoppas så har vi vår egen lag, som är färdig, som vi kan
sätta ikraft.
Vi har också gjort en rapport om de funktionshindrades ekonomiska levnadsvillkor. I den rapporten fanns det förslag och prioriteringar och dessa betar vi av en efter en. Där var också ÅHS avgifterna en prioriterad åtgärd för de
funktionshindrades ekonomiska levnadsvillkor.
Vi har också samarbete med tredje sektorn. Vi har beviljat att PAF-pengar
för att man ska se på den efterfrågade handikappkoordinatorn. Det har tyvärr
dragit ut onödigt länge på tiden. Meningen var att ÅHS skulle ombesörja det
här. Det fanns väldigt långt skridna planer som sedan skrinlades. Nu försöker
vi på ett annat spår.
Ser man på PAF-medlen på den sociala sidan så kan man konstatera att vi
ger understöd till tredje sektorn som jobbar med social utslagning och bekämpning av fattigdom. Vi ger till Fix-tjänst, Emmaus, Socialmissionen, Stiftelsen Hemmet och Fountain House.
När det gäller funktionshindrades levnadsvillkor så har barnen och ungdomarna varit ett prioriterat område. Där har vi hela tiden följt en linje i den
sociala lagstiftning som vi har lagt fram för lagtinget, att försöka förbättra
just för den gruppen.
Nu har vi tagit nya prioriteringar när det gäller handikapprådet och de
funktionshindrades levnadsvillkor. Det var lite om temaåret.
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Ltl Henry Lindström, replik

Fru talman! Jag vill återknyta till den gränsöverskridande hälso- och
sjukvården. Vi har i social- och miljöutskottet försökt att följa med vad
som har hänt i behandlingen av det här ärendet. Låt vara nu om det
kanske inte har gått vidare i kommissionen. Det som vi kunde konstatera, när vi tittade på det, att det kostnadsmässigt kan få stora konsekvenser för Ålands del. När det gäller de stora länderna så jämnar det ut
sig mellan länderna i princip. Men för ett litet område som Åland uppfattar vi att beroende på hur man lägger kostnadsansvaret så kan det få
stora effekter. Kommer det på banan igen så är det nog viktigt att man
ifrån landskapsregeringen följer upp detta.
Minister Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Naturligtvis, den senaste rapporten jag kan hörde var att
diskussionen som fördes gick Ålands väg. Man måste ha någon form av
remiss, precis som ett ltl Gun Carlson sade. Det är hälso- och sjukvårdsorganisationerna som avgör om det är befogat så att det inte blir vilda
västern och folk far kors och tvärs över gränserna och det är hälso- och
sjukvårdsorganisationerna hemma som ska betala. De senaste signalerna som jag hörde var att det gick i den riktningen och också att man får
ha nationella bestämmelser.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Det var intressant att få överblick över vilka handlingar som
regeringen ämnar ta och har tagit i frågan om socialpolitiken.
Jag ställer mig ändå lite frågande till om det riktigt har med det här
temaåret att göra? Nu är det väl så att de här åtgärderna skulle ha vidtagits ändå? De har väl inte kommit till på basen av just det här temaåret?
Jag undrar om det ändå inte finns fog att titta på detta med utslagning
och fattigdomsbekämpning ur ett strukturellt perspektiv. Jag skulle
tycka att det var bra att man kanske följde upp utredningen, som gjordes
2006, för att se vad som har hänt sedan dess och kanske också utvidga
utredningsarbete något.
Minister Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Det som jag ser när jag tittar på socialpolitiken och när jag
tittar bakåt när det gäller lagtinget så har det varit väldigt lite sociallagstiftning. Jag har prioriterat det här, att modernisera lagstiftningen och
föra fram ny lagstiftning. Jag tycker att vi absolut inte behöver skämmas. I dagsläget, när landskapsregeringen skriver lite mer än halvtid, så
kan jag räkna upp cirka sju lagar som har stor betydelse för socialpolitiken på Åland.
Vi har diskuterat temaåret på socialvårdsbyrån och hur vi skulle
kunna uppmärksamma det. Då prioriterade vi den lagstiftning som vi
upplevde att hade störst relevans och betydelse för dem som lever på
marginalen.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Det hedrar minister Sjögren att hon har lyft på dessa frågor och drivit
lagstiftningen. Det är ju inte den här regeringens fel eller enbart de som
ska kritiseras, men lagstiftningen har ändå inte syftat till något annat än
att hålla sig ungefär på samma nivå som i Finland. Där är vi ju inte ens
nu heller. I och med den nya självstyrelselagen hamnar vi efter i de här
frågorna. Det kanske är det stora problemet. Men temaåret är något utöver det, för vi är ju nog bundna vid garantilagstiftningen. Jag tycker
ändå att det saknas något verkligt underlag för att vi skulle ha EU:s temaår.
Minister Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Det kan förstås finnas synpunkter i lagtinget om hur landskapsregeringen ska uppmärksamma temaåret. Jag har försökt förklara
precis hur vi har tänkt. Vi har försökt att tänka praktiskt och göra väsentliga förbättringar för ålänningarna.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet ytterligare? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden.
Enda behandling
10

Talmannens representationsersättning
Talmanskonferensens framställning (TMK 3/2009-2010)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Vtm Gunnar Jansson

Värderade talman! Åtminstone sedan år 1981 har den här typen av ersättningar utgått för talmännens representationskostnader. Talmannen har en
rätt så omfattande representationsverksamhet. Det har ansetts rimligt att den
ska ersättas med allmänna medel eftersom det är en del av utövandet av ämbetet samhället till fromma.
Som det framgår av talmanskonferensen framställning har summan höjts
under åren och var i fjol 3 580 euro. Den nivån är kopplad till lagtingsledamöternas nivå för dagsarvode. Detta skulle matematiskt innebära en förhöjning av talmannens arvode för detta år med 2,5 %, vilket motsvarar 3 669,50
euro. Men som det också framgår av framställningen så har talman Roger
Nordlund meddelat att han önskar att anslaget för ändamålet, med beaktande av landskapets ekonomiska läge, inte alls ska höjas utan istället sänkas
med 50 % så att ersättningen för 2010 skulle bli 1 835 euro, hälften av den avrundade summan som ligger till grund för uträkningen förhöjd med 2,5 %.
Talmanskonferensen har naturligtvis hörsammat talmannens begäran och
föreslår därför, som framgår av framställningen, att lagtinget måtte besluta
tillerkänna talmannen ett belopp om 1 835 euro som ersättning för representationskostnader under lagtingsåret 2009-2010. Det är för det som jag äskar
lagtingets bifall, tack.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Jag ber att ärendet bordläggs till lagtingets nästa plenum.
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Ltl Mika Nordberg

Jag ber att få understöda ltl Danne Sundmans förslag.
Talmannen
Begäres ordet ytterligare? Under diskussion har ltl Danne Sundman understödd av ltl
Mika Nordberg föreslagit att ärendet ska bordläggas till plenum den 15 mars. Bordläggning kommer därför att ske. Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet
bordläggs till plenum den 15 mars.
Enda behandling
11

Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2009
Finansutskottets redogörelse (FUR 1/2009-2010)
Ärendet avförs.

Enda behandling
12

Självstyrelseambassadörer
Lagutskottets betänkande (LU 16/2009-2010)
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 18/2007-2008)
Ärendet avförs.

Enda behandling
13

Utökad VVS-utbildning
Kulturutskottets betänkande (KU 1/2009-2010)
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 41/2007-2008)
Ärendet avförs.

Enda behandling
14

Turismutbildning
Kulturutskottets betänkande (KU 2/2009-2010)
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 24/2008-2009)
Ärendet avförs.

Enda behandling
15

Obligatorisk entreprenörskaps- och säljutbildning i gymnasieskolorna
Kulturutskottets betänkande (KU 3/2009-2010)
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 49/2008-2009)
Ärendet avförs.

För kännedom
16

Temporär ändring av Ålands lagtings beslut om arvode för lagtingsledamot
Talmanskonferensens framställning (TMK 6/2009-2010)
Talmannen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum 15 mars 2010.

17

Ändring av landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet
Talmanskonferensens framställning (TMK 7/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas vid ett senare plenum

18

Tandvård
Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 7/2009-2010)
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 den 8
mars 2010.
19

Ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet
Vicetalman Gun-Mari Lindholms m.fl. lagmotion (LM 1/2009-2010)

20

Ny barnomsorgslagstiftning
Lagtingsledamoten Barbro Sundbacks lagmotion (LM 2/2009-2010)
Båda anslutningsmotioner upptas till behandling vid plenum 15 mars 2010 i samband
med respektive lagförslag.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls måndagen den 15 mars kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 16.59).
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25 Social och emotionell kompetens som skolämne
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 10/2009-2010)

26 Båttvätt
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 11/2009-2010)

27 Utryckningskörning med privat fordon
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 12/2009-2010)

28 Sommarjobb
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 13/2009-2010)

29 Bolagisering av Visit Åland
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 14/2009-2010)

30 Åtgärder mot ungdomsarbetslösheten
Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 15/2009-2010)

31 Hälsofrämjande aktiviteter i skolan
Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 16/2009-2010)

32 Sänkning av körkortsåldern
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 17/2009-2010)

33 Minskning av antalet ledamöter i lagtinget
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 18/2009-2010)

34 Revidering av straffskalorna
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 19/2009-2010)

35 Sjukfrånvaroförsäkring för småföretag
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 20/2009-2010)

36 Parlamentarisk kommitté för strukturomvandling av näringsavdelningen
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 21/2009-2010)

37 Parlamentarisk kommitté för framtida program inom lantbruket
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 22/2009-2010)

38 Samordnad sjöfartsutbildning
Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 23/2009-2010)

39 Fosterdiagnostik
Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 24/2009-2010)

40 Samkönade föräldrars rättigheter
Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 25/2009-2010)

41 Mätning av varmvattenförbrukningen
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 26/2009-2010)

42 Reform av föräldraledigheten
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 27/2009-2010)

43 Frivilligorganisationernas samhällsekonomiska betydelse
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 28/2009-2010)

44 Internationaliserad högskoleutbildning
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 29/2009-2010)

45 Åländskt medlemskap i International Maritime Organisation (IMO)
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Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 30/2009-2010)

46 Tilläggsexamen som eko-frisör
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 31/2009-2010)

47 Definition av basservice i skärgården
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 32/2009-2010)

48 Allmän vaccinering mot kondylom
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 33/2009-2010)

49 Balningsanläggning för sopor
Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 34/2009-2010)

50 Tillämpningsdirektiv för handikappanpassade hjälpmedel
Vicetalman Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 35/2009-2010)

51 Bättre tillgänglighet för funktionshindrade på Åland
Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 36/2009-2010)

52 En vegetarisk måltid per vecka
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 37/2009-2010)

53 Översyn av ledningsfunktionerna vid samhällskriser
Ltl Johan Ehns m.fl. hemställningsmotion (HM 38/2009-2010)

54 Sänkt åldersgräns för mammografiscreening
Ltl Johan Ehns m.fl. hemställningsmotion (HM 39/2009-2010)

55 Ny organisationsmodell för offentliga Åland
Ltl Jörgen Strands m.fl. hemställningsmotion (HM 40/2009-2010)

56 Hjälpmedel enligt behov
Ltl Barbro Sundback m.fl. hemställningsmotion (HM 41/2009-2010)

57 Ökade kunskaper om våldsutsatta kvinnor
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 42/2009-2010)

58 Bullerlag
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 43/2009-2010)

59 Åländsk representation i Helcom
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 44/2009-2010)

60 Översyn av Posten Ålands verksamhet
Ltl Johan Ehns m.fl. hemställningsmotion (HM 45/2009-2010)

61 Sammanhållen sjöfartsutbildning
Ltl Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 46/2009-2010)

62 Livsmedelsstrategi för Åland
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 47/2009-2010)

63 System för jakträtt kopplad till viltvårdsinsatser
Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 48/2009-2010)
Plenum slutar ............................................................................................................................................................... 246

Plenum börjar
Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande. Om ledighet från dagens plenum anhåller Ulla-Britt Dahl på grund av privata angelägenheter. Beviljas.
Bordläggning
1

Handikappservice
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2009-2010)
Landskapsregeringens framställning (FR 5/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum onsdagen den 17 mars
2010. Godkänt.

Remiss
2

Ny barnomsorgslagstiftning
Landskapsregeringens framställning (FR 15/2009-2010)
Lagtingsledamoten Barbro Sundbacks lagmotion (LM 2/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkänns? Godkänt.
Diskussion.
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Minister Katrin Sjögren

Herr talman! Bästa lagting! Jag vill påstå att vi idag inleder debatten av en av
den här periodens mest intressanta lagframställningar. Framställningen har
allt; självstyrelsepolitik, genusperspektiv, starka känslor, omsorg om samhällets minsta, ideologier, ekonomi, arbetsmarknadspolitik och framförallt
berör framställningen en framtidsfråga, våra barn.
Lagtinget ska idag behandla förslaget till en ny åländsk barnomsorgslag.
Det har gjorts flera, många försök att revidera barnomsorgslagen men den
har alltid stupat på mållinjen.
Barnomsorgslagen är en lag som väcker ovanligt stort intresse. Det finns
många synpunkter, starka och divergerande åsikter och ett mycket stort engagemang.
Förslaget till ny barnomsorgslag innehåller förbättringar på flera punkter
både ur barnens, familjernas och ur kommunernas perspektiv. Men den innehåller också en inskränkning som vållar mycket debatt.
Jag vill vara väldigt tydlig så här inledningsvis att barnomsorgslagen inte
skuldbelägger någon men lagen är mera riktad och den följer arbetslinjen.
Barnomsorgen är ett av grundfundamenten i kommunernas service och
svarar för knappt en tredjedel av kommunernas driftskostnader för socialvården. Det sker knappt 300 födslar årligen på Åland, varav omkring 6 är
tvillingfödslar. Av statistiken framgår också att det i landskapets dryga 7 500
familjer finns 1,74 barn per familj. Knappt 13 procent av familjerna utgörs av
en ensamstående far eller mor med barn. I ett nordiskt perspektiv har Åland
låg nativitetsgrad.
Något som är högt är däremot landskapets sysselsättningsgrad, speciellt
bland kvinnor. För hela befolkningen är den omkring 76 procent. Sysselsättningsgraden för kvinnor i så kallad barnafödande ålder (25 – 39 år) är omkring 88 procent. En av de nordiska ländernas största konkurrensfördelar är
att det finns så många yrkesarbetande kvinnor. En totalt sett hög sysselsättningsgrad är viktig för välfärd och stabil samhällsekonomi. En effektiv och
serviceinriktad offentlig sektor verkar stödjande för ett dynamiskt näringsliv.
Barnomsorgen är således viktig även sett i detta perspektiv.
Det grundarbete som gjorts i flertalet lagförslag, som aldrig nått enda fram,
har delvis tagits tillvara. Processen med barnomsorgslagen har tagit drygt ett
år och fodrat en massiv arbetsinsats på både lagberedningen och socialvårdsbyrån. Förutom sedvanlig och ovanligt omfattande remissrunda har landskapsregeringen haft möten med kommunrepresentanter, både politiker och
personal som är verksamma i socialvård och barnomsorg. Eftersom barnomsorgen är en service som direkt eller indirekt berör en stor del av befolkningen har det funnits möjligheter att ställa frågor, kommentera och diskutera på
landskapets hemsida. Möjligheten har marknadsförts via annonser i lokalpressen. På mitt eget dagis sattes informationsblad upp som uppmuntrade
föräldrar att höra av sig.
Diskussioner har förts otaliga gånger med kommunernas tjänstemän för
att pröva skrivningarna, allt i syfte att få en lag som inte tolkas så olika som
den nuvarande.
Barnomsorgslagen är en publik lag och landskapsregeringen har vinnlagt
sig om en ny läsarvänlig disposition. Lagen har en ny portalparagraf, § 2 som
innehåller målsättningar, allt enligt barnkonventionens anda och mening.
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Ur barnens och familjernas perspektiv är avsikten med lagen att garantera
barnen en bra och rolig barnomsorg och deras mammor och pappor goda
förutsättningar att kombinera familjeliv med yrkesliv.
En avgörande faktor för en god barnomsorg ur barnens perspektiv är kvalitetsaspekterna. Tunga viktiga förutsättningar för god kvalitet är personalkompetens, personaldimensionering och lokalernas storlek.
Kommunernas har ett ansvar för barnomsorgens personaldimensionering.
Grundläggande är att varje barns säkerhet tryggas. En förutsättning för att
klara detta och ha en barnomsorg som klarar lagens målsättning är dels att
personalen är yrkeskunnig, dels att de är tillräcklig många. Den nya barnomsorgslagen tydliggör övertalighet och överinskrivningar. Överinskrivning ska
vara möjlig i en daghemsverksamhet om det därför inte medför en övertalighet av barn. Överinskrivning innebär t.ex. att barn delar på en dagisplats. En
familj utnyttjar kanske dagis tre dagar i veckan medan den andra familjen
nyttjar två dagar eller så kan man dela upp dagarna i t.ex. för- och eftermiddag.
Förundervisningen är en pedagogisk verksamhet som ska ge barn en grund
inför skolstart och livslångt lärande. Det finns i nuläget inga särskilda krav på
behörighet för dem som leder förundervisningen. Kvaliteten på förundervisning kan variera betydligt. Därmed finns en risk att barn från olika daghem
får olika förutsättningar för sin skolstart. Landskapsregeringen föreslår att
rätten till förundervisning blir tydligare uttryckt än hittills. I lagen framgår
det klarare att förundervisning kan förverkligas som en integrerad del av
daghemsverksamheten. För att säkerställa kvaliteten i förundervisningen ska
barnträdgårdslärarbehörighet krävas.
Grunden för hälsa och social välfärd skapas redan i barn- och ungdomsåren. De flesta riskfaktorer vad gäller tillväxt och utveckling kan upptäckas redan i den tidiga barndomen. Att jobba preventivt minskar marginalisering,
utanförskap och onödigt lidande. Det är dessutom det smartaste man kan
göra ur ett ekonomiskt perspektiv.
För barn i behov av särskilt stöd finns i några kommuner barnträdgårdslärare med specialpedagogisk tilläggsbehörighet, så kallade specialbarnträdgårdslärare. Sådant stöd mottaget i tidiga år kan avhjälpa eller motverka
uppkomsten av hinder eller funktionsnedsättning hos barn med svårigheter
av fysiskt-, emotionellt-, socialt- eller inlärningsmässigt slag. Tidigare fanns
en tendens att pojkar har varit överrepresenterade bland dem som fått särskilt stöd inom specialbarnomsorgen, då de har tenderat att uttrycka sina behov mer utagerande och därför fått mer uppmärksamhet. Under senare år
har denna skillnad jämnats ut då pedagogerna blivit mer uppmärksamma på
att svårigheter också kan ges uttryck i passivitet och inåtvändhet, vilket har
tenderat att vara vanligare bland flickor. I nuläget finns en orättvisa i att specialpedagogiskt stöd är beroende av hemkommun, eftersom inte alla kommuner kan erbjuda sådant stöd. Avsaknad av skolpsykologer kan ytterligare
bidra till att skolstarten för barn i dessa kommuner kan bli onödigt svår.
Stödet ska alltid vara individuellt anpassat för varje barn. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid "de tysta" barnens behov (ofta flickornas), som det
är viktigt att tidigt uppmärksamma för att de ska kunna få det stöd de behöver för att utvecklas väl. Stödet ska alltid ges i samråd med vårdnadshavaren.
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För barn i behov av särskilt stöd föreslår landskapsregeringen att det ska
finnas tillgång till specialbarnträdgårdslärare i varje kommun. Tillgång till
specialbarnträdgårdslärare lagstadgas således.
Kärnan i barnomsorgslagen är att det ska gå att kombinera familjeliv med
yrkesliv. Stora delar av den yrkesverksamma åländska befolkningen jobbar
inte kontorstid. Kommunerna ska fortsättningsvis erbjuda barnomsorg även
då vårdnadshavaren arbetar så kallade obekväma tider.
För många familjer utgör skolstarten och det omsorgsbehov som kan uppstå för barnen, efter de inledningsvis korta skoldagarna, en prövande utmaning. Inte alla vårdnadshavare kan eller önskar minska sin arbetstid och därigenom få del av det partiella hemvårdsstödets ersättning. Detta gäller särskilt vårdnadshavare som är ensamförsörjare.
Fritidshemsverksamhet avses bli en lagstadgad rättighet för barn i grundskolans årskurs 1 och 2, under den tid då föräldrarna arbetar eller studerar.
Alltså en ny lagstadgad rätt till fritids. Här kan man jämföra med tidningsartiklar i Huvudstadsbladet som har rört Esbo. När kommunerna måste spara
inom den sociala sektorn är det naturligtvis icke lagstadgad verksamhet som
ryker i det här fallet fritids.
Barn som fullgör sin läroplikt inom träningsundervisning har behov av fritidsverksamhet även efter grundskolans årskurs 2. Sådan verksamhet ges
framför allt vid specialfritidshem, av en kommun eller av flera kommuner i
förbund. En lagstadgad rätt för funktionshindrade barn och ungdomar underlättar för deras föräldrar att också kunna vara yrkesverksamma.
Lagen stipulerar också att om ett barn behöver gå dagis ett extra år, ett s.k.
skoluppskovsår skall skoluppskovsåret vara avgiftsfritt. Det får inte ha betydelse att dagis har en avgift och skolan är avgiftsfri.
Beträffande avgifterna har landskapsregeringen utarbetat avgiftsgrunder
som ska vara lika i varje kommun. Lagen stipulerar också ett golv och tak.
Avgifter täcker i genomsnitt ca 13 procent av kommunernas barnomsorgskostnader.
Landskapsregeringen föreslår att i lagen intas en regel om den högsta månatliga barnomsorgsavgiften. Den ska bestämmas enligt familjens storlek och
inte få uppbäras av en familj vars månadsinkomst understiger ett visst belopp. När en avgift fastställs ska dock alltid hänsyn tas till hur många som
faktiskt ingår i familjen medan vid beräknandet av familjens inkomst endast
ska beaktas det barn som är i fråga och med barnet sammanlevande vårdnadshavare.
Landskapsregeringen föreslår en maxavgift på 230 euro som den högsta
barnomsorgsavgiften per barn och månad. Oavsett i vilken kommun en familj
bor skall ingen betala mer. Som inkomster beaktas såväl skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster som skattefria inkomster. Följaktligen skulle avgiftsgrundande inkomster exempelvis vara dividender och hyresinkomster,
arbetslöshetsersättning, dagpenning och livränta på grund av olycksfallsförsäkring.
Nedanstående förtecknade inkomster ska inte beaktas vid inkomstprövning som kan göras avseende vårdnadshavares betalningsförmåga för barnomsorgsavgift. Sådana avgifter är t.ex. barnbidrag, handikappförmåner, bostadsbidrag, studiestöd, sysselsättningsstöd, närståendestöd och hemvårdsstöd.
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Förslaget till ny barnomsorgslag innehåller förbättringar på flera punkter
men den innehåller också en inskränkning som vållat mycket debatt; ej
lagstadgad rätt till dagisplats för barn under tre år med en vårdledig förälder.
Lagen stipulerar en oinskränkt rätt till barnomsorg för arbetande, arbetssökande och studerande föräldrar. Barn över tre år som har en vårdledig förälder har rätt till barnomsorg halvtid.
Med undantag av moderskapspenningsperioden avses ingen rätt till barnomsorg finnas för barn som är under tre år om inte särskilda skäl föreligger,
så som om ett barn har behov av särskilt stöd eller att det i familjen finns omständigheter som gör att barnet kan anses behöva omsorg utanför hemmet
t.ex. flerbarnsfödslar, sjukdom och funktionshinder.
Lagen stadgar ett minimum. Det är fullt möjligt och fritt fram att erbjuda
utökad service. Det förehåller sig redan så i dagsläget i de åländska kommunerna att det finns skillnader i avgifter och det finns skillnader i servicegrad.
Landskapsregeringen anser att det finns alternativ för de barn som är under tre år och har vårdlediga föräldrar. Det finns församlingarnas verksamhet, Öppna förskolan och parkverksamhet.
En välkommen förändring ur kommunernas synvinkel är möjligheten att
ordna barnomsorg i gruppfamiljedaghem. Möjligheten innebär en ökad flexibilitet för barnomsorgen att möta stora variationer i årskullarnas storlek, inflyttning m.m. Ett gruppfamiljedaghem kan startas med kortare varsel än ett
småbarnsdaghem. Det kan också bli ett alternativ till vanlig familjedagvård
då personalrekryteringen troligtvis kommer att underlättas.
Före år 1997 fanns en möjlighet för två familjedagvårdare att arbeta tillsammans i ett så kallat gruppfamiljedaghem. Denna verksamhetsform kan ur
barnets synvinkel vara ett bra alternativ till daghemmens större grupper. För
en familjedagvårdare kan det vara mer attraktivt att i en lokal utanför hemmet få dela sitt arbete med en kollega. För en kommun är gruppfamiljedaghemsverksamhet en flexibel resurs, som är lättare att skapa än ett fullt utbyggt daghem.
Under senare år har landskapsregeringen på försök, med ett positivt utfall,
tillåtit etablering av ytterligare några gruppfamiljedaghem. En särskild reglering av gruppfamiljedaghemmen har inte tidigare funnits.
Lagens ekonomiska verkningar: Barnomsorgen är en kommunal i huvudsak skattefinansierad uppgift. Fördelat på samtliga kommuner täcker avgifterna från vårdnadshavarna omkring 13 procent av verksamhetskostnaderna,
som tidigare påpekats. Mindre skillnader finns till följd av kommunernas särförhållanden och olika lösningar. Detta förslag innebär regeländringar som
påverkar kommunernas kostnader för barnomsorgen.
I framställningen finns en ekonomisk kalkyl. Slutsatser har dragits efter
teoretiska bedömningar om behov och kostnader. Förslagets kostnadseffekt
kan variera väsentligt mellan kommunerna. För några kommuner medför
inte förslaget några väsentliga kostnadsändringar. Effekterna har sin grund i
den service en kommun har valt att ha. Utfallet är dessutom beroende av de
avgifter en kommun väljer att fastställa samt hur de ordnar sin barnomsorg.
Reformerna i barnomsorgslagen anser landskapsregeringen är nödvändiga.
När det gäller påverkan på miljön så har lagförslaget inte några kända
verkningar. Inom bygg- och miljölagstiftning finns bestämmelser vars syfte är
att minimera miljöpåverkan också av sådan infrastruktur som barnomsorgen
fordrar.
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Herr talman! I debatten har det ifrågasatts om barnomsorgslagen är i enlighet med 44 § i självstyrelselagen. I 44 § står det att lagtinget, när budgeten
fastställs, skall sträva efter att de sociala förmånerna för landskapets befolkning är minst detsamma som i riket. I förarbetena till självstyrelselagen
framkommer det att den fria budgeteringsrätten förutsätter att lagtinget, med
beaktande av sitt politiska ansvar, tillgodoser befolkningens sociala behov.
Stadgandet är till sin natur deklamatoriskt och ger uttryck för en allmän målsättning. Lagtinget skall vid sin fria budgeteringsrätt sträva efter att ålänningar kommer i åtnjutande av minst de sociala förmåner som gäller i riket.
Med sociala förmåner avses särskilt social service, utkomststöd, sociala understöd och därmed jämförbara åtgärder med avseende på enskilda personers eller familjers sociala trygghet. Lagtinget kan besluta om längre gående
förmåner till den del lagstiftningsbehörigheten ankommer på landskapet.
Stadgandet innebär inte något krav på likformighet.
Markku Suksi drar å sin sida slutsatsen att de åländska förmånerna inte
behöver vara exakt likadana som på rikssidan, men att den sociala lagstiftningen bör förverkliga de grundläggande rättigheter som finns i grundlagen.
Herr talman! Behovet av välfärdstjänster är omättligt. Det största hotet
mot den nordiska välfärdsmodellen är att vi bygger upp omfattande välfärdsordning som inte är finansierbar och en offentlig sektor som är så stor att den
drar arbetskraft från det privata näringslivet. Det blir speciellt svårt om fler
verksamheter blir rättighetsbaserade och binder offentliga resurser.
Den åländska socialvården står vid ett vägskäl. Min uppfattning är att
också den åländska kommunstrukturen står vid ett vägskäl. Den åländska socialvården är ett fokusområde på socialvårdsbyrån under 2010. Socialvårdsbyrån kommer att verkställa en stor kartläggning och undersökning av den
åländska socialvården, tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Tack för en bra presentation av lagförslaget. Minister
Sjögren säger att lagen innebär en inskränkning av den subjektiva rätten. Så är det vad gäller vårdnadshavare som är hemma med nyfött
barn. Man måste då ta hem sitt barn under tre år från dagis. Jag förstår
att ministern anser att det där inte är något problem för det finns alternativ för det här barnet som inte mera får vara på dagis. Det finns församlingen och lekverksamhet. Men finns det garantier för de alternativen i alla åländska kommuner?
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Min uppfattning om de åländska kommunerna är att man
försöker vinnlägga sig om att gå barnfamiljerna till mötes. Det finns inte
någon lagstiftning beträffande församlingarnas verksamheter eller folkhälsans parkverksamhet. Min uppfattning är att det finns alternativ.
Ltl Barbro Sundback, replik

Nu vill jag ha lite mera fakta. Hur många kommuner kan erbjuda dessa
alternativ? Det är klart att det kanske finns i Mariehamn och Finström
ett visst utbud av servicetjänster som tillhandahålls av andra aktörer än
kommunen. Det är viktigt för oss att få veta om det finns i alla kommuner eller bara i vissa kommuner.
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Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Jag kan inte exakt för lagtinget redogöra för hur det ser ut
i samtliga åländska kommuner. En känsla är att det ser bättre ut på fasta
Åland än vad det ser ut i skärgården. För den skull så finns det möjlighet
att utveckla verksamheten. Ta som ett exempel; om man har barnomsorg och dagisverksamhet så kanske man kan föra sin tvååring att vara
ute i tre timmar under eftermiddagen. Det finns alla möjligheter att förbättra servicen i kommunerna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag har två reflektioner efter denna goda presentation. Den ena handlar
om jämställdhetsanalys. Varför finns det inte något grundläggande jämställdhetsresonemang i den här framställningen? Med tanke på den profil som landskapsregeringen vill hålla, när det gäller jämställdhetsfrågor,
så är det något förvånande att man inte resonerar djupare, särskilt efter
inskränkningen av den subjektiva rätten.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Om man läser framställningen så finns det jämställdhetsanalyser. Det finns ett genusperspektiv som genomsyrar hela framställningen. Det finns i målsättningsparagrafen, det finns när man analyserar behovet av fritidshemsverksamhet, det finns när man analyserar behovet av specialbarnomsorg så det finns genusperspektiv i hela barnomsorgslagen.
När det gäller den subjektiva rätten, vård av barn under tre år och när
man pratar om föräldraledighet, så är det också en del som både kvinnor
och män kan ta ut.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag får återkomma till min andra fråga. Jämställdhetsanalys brukar ju
finnas under förslagets verkningar, en genomgripande analys av jämställdhetsperspektivet. Här tycker jag det blev väldigt oklart. Vi vet ju
fortfarande att det trots allt är kvinnor som i huvudsak drabbats av den
här försämringen. Jag tycker att resonemanget saknas på vilket sätt och
även alternativ. Det är ju inte säkert att kostnaderna blir mindre för
kommunerna. Kostnaderna kan till och med bli högre därför att man
inte har, som jag ser det, gjort en tillräckligt genomlysande jämställdhetsanalys här.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! När det gäller inriktningen på nya barnomsorgslagen så är
det min uppfattning att den på flera punkter stärker jämställdheten. Vi
lagstadgar rätt till fritids, vi lagstadgar rätt till fritids för ungdomar med
funktionsnedsättning och vi möjliggör för fler kvinnor att kunna vara
yrkesverksamma. Sedan vet vi alla när det gäller omsorgsbördan som utförs i samhället så är den till stora delar utförd av kvinnor. Det gäller
småbarnsåren, det gäller också de som har stor omsorgsbörda när det
gäller funktionshindrade barn och ungdomar och vi vet också att närståendevårdarna hos äldre är till stora delar kvinnor. Så ser verkligheten ut.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Jag får tacka för en god presentation och särskilt insikten
att man bör organisera landskapet Ålands offentliga sektor på ett annat
sätt för att bibehålla den goda service vi har inom det sociala området.
Jag begärde replik utgående ifrån att landskapsregeringen tog tillbaka
en lag och kom med en ny. Man kommunicerade ut till media att det här
berodde enbart på formalia. Det här fick mig att läsa de två framställningarna parallellt. Då noterade jag en ganska stor politisk sak i paragraf 10 när det gäller undantag för lokaler. Jag tycker att den gamla lagen var mycket bättre där man definierade när man skulle få undantag.
I den nya framställningen, som landskapsregeringen lägger fram för
lagtinget nu, så kan man få undantag utan att detta definieras. Jag undrar vad är det politiska motivet till att man ska kunna bygga lokaler och
sedan få undantag fast lokalerna inte är ändamålsenliga?
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Orsaken till att lagen togs tillbaks och var in och vände till
landskapsregeringen var att det fanns önskemål att göra de här skrivningarna tydligare. Det har hela tiden varit samma mening och samma
anda i lagen, att man ska kunna få dispens för verksamheter som har
funnits i gamla lokaler. Självklart, när man bygger nya lokaler så gäller
paragraf 10. Det fanns önskemål om ett förtydligande.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! I gamla lagen var det tydligt när man kunde få undantag. I
den nya framställningen kan man bygga nya lokaler och få undantag
fanns de inte uppfyller kriterierna. Ur barnens perspektiv och jämbördigheten mellan kommunerna så tycker jag inte att det här är bra. Nu
blir det ett politiskt godtycke. Man kan ge undantag fast man har byggt
lokaler som är för små. Det tycker jag att utskottet borde titta på och gå
tillbaka till den ursprungliga lagparagrafen, paragraf 10 sista momentet.
Nu är det ett politiskt godtycke som kommer att gälla.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Det stämmer inte. Lagen stadgar yta för rummen och för
personalen. Ingalunda ska man få ett sådant undantag för nya verksamhetslokaler. Så är det inte meningen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Det är synd att man en sådan här dag bara har 30 minuter på
sig i sitt anförande. Jag har kortat ner det till sju minuter.
Det är ändå ganska fascinerande att vi har ett parlament på 30 ledamöter,
än så länge får jag väl säga, som kan en behandla en fråga som är så viktig för
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ett samhälle som barnomsorgen. Precis som minister Sjögren sade här så behandlar det självstyrelsen, genus, känslor, omsorg, ideologi, arbetsmarknad
och framförallt barn som innefattar allting.
Jag vill först säga att den här framställningen är föredömlig, även om den
naturligtvis kan innehålla saker som diskutabel. Framställningen är en redig
och välskriven sammanställning med mycket faktaunderlag. Det finns också
ett resonemang om jämställdhet, även om det inte är långt så är det ganska
tydligt, enligt min uppfattning.
Jag ska ägna mig åt två saker som egentligen berör de övergripande samhällsfrågorna. Det är två saker som är viktiga här när det gäller samhällsformen. Det är välfärden i vårt samhälle jämfört med det som man kallar för välfärdsstaten, ofta den nordiska modellen. Vad är det för samhälle vi har och
vart är vi på väg? Och den andra frågan är självstyrelseaspekten. Hur mycket
är vi bundna av den paragraf som finns i självstyrelselagen, paragraf 44 och
den så kallade garantilagen?
Tar man först välfärden så handlar det om en grundläggande rättighet för
alla samhällsmedborgare att kunna leva i trygghet. Det här utvecklades på
1800-talet i Tyskland. Det utformades så småningom 1940 enligt den så kallade nordiska modellen med inspiration också från England. Det var den generella välfärden där det viktiga var att se till att de som inte hade det bra
ställt skulle få en anständig i nivå. Här ligger en av de grundläggande principerna, att det finns en så kallade grundtrygghet, som också vår grundlag talar
om. En trygghet som ska gälla för alla när det gäller hälso- och sjukvård,
skolgång o.s.v. När det gäller välfärden så finns det en diskussion här som är
viktig. Tar man barnomsorgslagen så kan man säga att vi har avdelat en viss
summa till den, en tredjedel av kommunernas utgifter ungefär. Ska vi prioritera om inom barnomsorgslagen? Ska vi t.ex. ge subjektiva rättigheter för en
förmån på bekostnad av en annan? Det är ju det som är den politiska diskussionen och ideologin. I den här framställningen ser man att ideologin naturligtvis är barnets bästa. Sedan kommer nästa steg, vad som bäst för barnet.
Sedan kommer ytterligare ett steg, vad som är bäst för familjen. Där följer
man den så kallade arbetslinjen. Många ser att det finns en risk att världen
blir så allmän, förmånerna blir så många, att det blir en s.k. förmånsdemokrati. Politikerna slåss om att ge förmåner till sina grupper. Det betyder att en
välfärd där alla får alla förmåner blir till slut så att ingen får någon förmån
därför att man inte har råd. Det urholkar ekonomin. Då är det viktigt att i välfärdssamhället föra in samspelet mellan solidaritet och tillväxt.
Solidaritet betyder att man fördelar resurserna. Ska man fördela dem genom att ta ifrån de rika och fördela till de fattiga? Då får man en bidragsrundgång, högt skattetryck. Eller ska man säga att vi ska använda våra resurser för att skapa nya resurser, d.v.s. ekonomisk tillväxt? Då kan vi också
skapa jämlikhet.
Just nu pågår en intensiv debatt, i många länder, som grundar sig på en
bok som heter jämlikhetsanden d.v.s. jämlika samhällen mår bättre. Diskussionen är precis den här om man ska skapa jämlikhet genom fördelning eller
ska man skapa den igenom grundtrygghet och ekonomisk tillväxt?
I det här fallet har landskapsregeringen prioriterat vissa insatser för barnomsorgen som bygger på barnets bästa och arbetslinjen enligt den argumentation man har. Man har sagt, när det gäller barn under tre år, att det finns
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ett intresse av att gynna att familjen att ta hand om barnens uppfostran i den
åldern för barnen, om det inte finns särskilda skäl för något annat.
Man kan ju leka med tanken att om vi utvecklar förmånerna också till de
allra minsta barnen och rättigheten att få den här förmånen för alla, så kommer barnen i framtiden inte att säga; när jag växte upp hade jag en mycket
bra familj som tog hand om mig. Utan barnen kommer att fråga varandra;
vilken kommun hade du när du var barn? Vilken kommun fick du dina förmåner ifrån? Mammorna och papporna kommer säkert att finnas där.
Det var ett replikskifte här där minister Sjögren sade att man på fasta
Åland tar man mera hand om fritidsverksamheten för barn i formell mening,
och att man gör detta mindre i skärgården. Min slutsats av det, kanske något
hårddragen, är att i skärgården lever fortfarande de sociala nätverken starkare. Barnen finns i familjernas närhet, även om kommunen har aktiviteter
så är familjen fortfarande en viktig välfärdsfaktor. Det är inte staten, det är
inte kommunen och det är inte landskapet som råder över alla livets skeden.
Föräldrarna, familjen, om den är ensamstående eller inte, är en viktig del. Jag
tycker att lagstiftningen också ska utgå ifrån det.
Herr talman! Så långt när det gäller välfärden. Det finns mycket att säga,
men om jag sammanfattar min ideologiska syn och liberalernas syn så är den
att familjen kommer före kommunen. Det betyder inte att kommunerna är
oväsentlig.
Sedan, herr talman, en viktig självstyrelsepolitisk fråga. I början på 80talet, när man diskuterade en ny självstyrelselag, så fanns det en viss oro för
att den större budgeteringsfriheten skulle leda till regional orättvisa och social orättvisa. Då stiftade man en garantilag som sade att man skulle ha minst
samma förmåner som i riket. Det här är aktuellt idag genom en lagmotion.
Detta har också varit aktuellt i diskussionen i massmedia. När man inte har
subjektiva rättigheter för barn under tre år att man får samma förmåner som
man har i riket, är det då någonting som strider emot i den här lagen? Man
kan för det första säga att lagen är deklamatorisk, den anger en viss riktning,
där socialvården på Åland inte allmänt sett ska komma i en sämre dager. Å
andra sidan kan man gå till tidigare självstyrelsesystemet, med enahanda
förmåner, och se att här ska vi mäta och här ska vi se vad som är mera förmån och vad som är mindre förmån, d.v.s. en återgång till ett system som alla
mer eller mindre enigt har lämnat.
När den här lagmotionen var aktuell i lagtinget hade socialdemokraterna
en reservation genom landstingsledamoten Roald Karlsson. Han hade två
principiella invändningar mot motionen. Den första invändningen var att den
kom för tidigt eftersom självstyrelselagen skulle vara gällande en tid. Det var
för tidigt att stifta den här lagen. Och det andra var att den skulle genomgå
sedvanlig beredning. Sedan togs den här lagen av en majoritet i lagtinget. Det
har inte väckt några diskussioner om att ändra på lagen till den här delen, att
det skulle vara en ny beredning eller att lagen skulle vara dålig. Vi kan väl
ändå utgå ifrån att det är en lag som har omfattats och gäller. Nu blir den här
frågan både legal och semantisk, minst samma förmåner som i riket. Har vi
det eller har vi det inte i barnomsorgen, äldreomsorgen och i socialvården i
allmänhet? Nu har jag inte haft möjlighet att gå in i detalj i det hela. Om man
ser på de olika komponenterna i barnomsorgen i socialvården så hittar man
många förmåner där de åländska förmånerna är betydligt större. Det gäller
inte bara avdrag för amorteringarna på studielån, vilket i sig är någonting
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ganska unikt att dra av amorteringar, men det är i alla fall en förmån för våra
studerande.
Tittar vi till exempel barnbidraget och skillnaderna gentemot riket. Jag
räknar in barnbidraget som en del av barnomsorgen även om man kan säga
att det är en mänsklig förmån för barnbefolkningen. Familjer med ett barn
får 120 euro tillägg. En familj med två barn får 400 euro. En familj med tre
barn från drygt 1 000 euro. En familj med fyra barn får drygt 1 600 euro. En
familj med fem barn får 2 500 euro mer per år. Eller i procent; 10 procent för
ett barn, 19 procent för två barn, 24 procent för tre barn, 30 procent för fyra
barn och drygt 31 procent för fem barn. Dessutom har vi ett ensamförsörjartillägg på 50 procent. Det här är bara ett exempel. När man jämför förmånerna för socialvården så måste man göra en helhetsbedömning, tycker jag. Har
våra barn, våra familjer och våra föräldrar sämre förmåner än i riket när det
gäller de lagliga rättigheterna? Mitt svar är; absolut inte! Däremot kan man
säga, när det gäller de faktiska förmånerna, så finns det ytterligare förmåner
på Åland som kommunerna frivilligt tar på sig.
När det gäller välfärden och den sociala omsorgen så tycker inte jag att vi
ska gå och fastna i någon sorts legalitetsideologi där vi jämför för varje päron
och varje äpple som finns på rikssidan med vår höga kvalitet på våra frukter
och vår sammansättning av fruktträdgården, d.v.s. barnomsorgen.
Herr talman! När det gäller välfärden så tycker jag att vi ska vara försiktiga
när det gäller att gå mot mera kommunalhet, mera statlighet där familjen
mer eller mindre kommer i skymundan.
När det gäller självstyrelsen så tycker jag att vi redan i början på 80-talet
var överens i stora drag över att vi har kompetens, vi tar ansvar och vi har en
moralisk skyldighet för våra familjer och barn att göra det så bra vi kan. Det
vi kan, det behöver inte vara det bästa, men det är i alla fall demokratiskt och
det är någonting som vi gör i det åländska samhället. Sedan får andra säga att
de har det bättre i riket, men jag tror inte på det.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack herr talman! Ltl Olof Erland tycker att familjerna ska ta ett större
ansvar gentemot det ansvar som kommunerna tar inom barnomsorgen.
Han tyckte att det är bra att barn under tre år inte går på dagis. Då är
det familjerna som sköter omsorgen. Det är familjen före kommun. Men
de familjer som vill ha den här servicen, har dess familjer fel?
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det kan aldrig vara fel att ha behov. Däremot måste man
diskutera det som är den gemensamma sektorn. Vilka behov ska man
tillgodose? Ska man tillgodose allas behov så blir det egentligen ingen
som får någonting. I allt elände med den ekonomiska krisen har vi fått
en ram penningmässigt där vi ska prioritera. Landskapsregeringen föreslår en prioritering. De föräldrar som är hemma med små barn kan
också kan ta hand om andra barn upp till tre års ålder, om det inte finns
särskilda behov. Det finns alltså möjligheter. Man vill prioritera eftis,
man vill prioritera funktionshindrade och man vill prioritera integration
o.s.v. Det är den här prioriteringen som vi diskuterar. Inte har någon
familj fel som vill ha någonting av samhället. Men det är samhället som
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måste säga; vill ni ha allt så räcker pengarna egentligen inte till någonting. Det blir en utspädning av förmånerna och välfärden.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Men det är ju en annan sak. Då är det ju inte familjernas
status eller värderingen att det är det bästa för barnet. Frågan är nu om
ekonomin, att kommunerna inte ska behöva betala för den barnomsorg,
för barn upp till tre år, som man har gjort hittills. För den här regeringen prioriterar ner den valfriheten. Det finns heller ingenting som säger
att det skulle finnas mera pengar vid en behovsprövning. Den blir ju
mycket varierande från kommun till kommun och beroende på de ekonomiska villkoren i kommunerna, plus att man som enskild familj och
förälder ska redogöra för sina prioriteringar och värderingar. Det tycker
jag inte är någon bra utveckling av den nordiska välfärdsmodellen.
Ltl Olof Erland, replik

Det finns alltid anledning att diskutera vad kommunen ska ge och inte
ge i förmåner. Det gör man på det kommunala planet. Det finns en
kommunal demokrati. Som minister Sjögren här sade så utreder man
socialvården i sin helhet när man utreder kommunstrukturen. Om man
säger att vi ska prioritera arbetslinjen och familjens möjligheter att ge
också de barn som är syskon möjlighet att vara tillsammans med de
minsta barnen så är det då en ideologisk värdering. Inte är det fel på någon familj som tycker annat. Det är inte ens fel på ett parti som tycker
annorlunda. Det är ju en opinionsbildning. Jag tycker för min del, och
liberalerna omfattar den här framställningen, att det är en prioritering
som är bra för vårt samhälle. Jag ser själv att det kan vara ganska bra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Ltl Olof Erland för ett långt resonemang om familjen som
utgår från en kärnfamilj och att man i synnerhet i skärgården dessutom
har stora nätverk. Jag anser att man inte kan lagstifta utgående ifrån att
dagens familjer ser ut såsom ltl Erland beskriver. På Åland finns det
idag cirka 20 procent som är ensamförsörjare. Här har vi också många
inflyttande med små, om ens några, nätverk. Jag anser att definitionen
familj är betydligt mer mångfacetterad än vad ltl Erland framhäver.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Ibland hörs det bra vad man säger och ibland hörs det inte
alls. Jag sade faktiskt att med familj menar jag också ensamförsörjare.
Det är en familj med en som försörjer. Finns det ett barn så är det en
familj som är större än en person. Det räknas in, det står ju också här i
framställningen hur många ensamförsörjare det gäller. Det finns ju alla
möjliga kombinationer; mambo, särbo, sambo och tillfälligt boende så
det är ingenting märkligt med det. Jag tycker att den här framställningen genomsyras av hela betänkandet att det finns olika situationer och
olika genusuppsättningar o.s.v.
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Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Då kanske det också borde finnas lite mera tvingande åtgärder. Nu kan man t.ex. anordna barnomsorg vid obekväm arbetstid,
men det sägs ingenting om att kommunerna ska tillhandahålla sådan
barnomsorg som kan underlätta för ensamföräldrar att jobba på obekväm arbetstid.
I paragraf 23 där man beaktar inkomsterna, när man fastställer barnomsorgsavgiften, ingår också betalda underhållsbidrag för barn. Det är
ju någonting som speciellt ensamförsörjare tycker att inte borde ingå
som en grund när man fastställer barnomsorgsavgiften. Eftersom underhållsbidraget ju går till barnet.
Ltl Olof Erland, replik

I framställningen står det att 13 procent är ensamförsörjare, 975 personer, enligt statistiken. Jag nämnde också i mitt anförande att vi på Åland
har 50 euro per månad i tillägg för ensamstående.
Sedan när det gäller de kommunala åtaganden, vad som ska finnas i
lag eller inte, så är det en diskussion som vi nu har möjlighet att föra här
i lagtinget. Det är ju värdefulla synpunkter som ltl Aaltonen kommer
fram här med. Men jag tror att man måste bestämma sig för att man ska
prioritera och inte lägga på och lägga på. Det är klart att vi kommer in på
en sådan diskussion om vem vi tar pengarna ifrån. Är det ifrån de äldre,
de handikappade eller de sjuka? Det är alltså en sak där man måste säga
att vi prioriterar det här i stället för eftis och sådant som följer i arbetslinjen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Camilla Gunell, replik

Tack, herr talman! Det gällde det liberala resonemanget om hur man ska
tolka garantilagen. Kan vi jämföra förmåner på Åland med förmåner i
riket och titta på om de är likvärdiga eller inte? Vår synpunkt är att vi
måste ha minst lika rättigheter när det gäller lagstadgad verksamhet. Nu
är den subjektiva rätten lagstadgat i riket. På Åland har vi då en sämre
situation. Jag anser att det strider mot vår egen garantilagstiftning.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det här visar självstyrelsepolitiken i koncentrat. Ltl Gunell
anser att det här strider emot garantilagen. Jag anser inte det, mot bakgrund av att vi bör kunna säga att det inte behöver vara likformigt, det
behöver inte vara samma utan man ska värdera grundtryggheten. Jag
tog ett exempel med barnbidraget där vi har enormt mycket större förmåner. Jag har inte haft tid att jämföra alla förmåner. Men på det hela
taget, när det gäller socialvården, är de åländska förmånerna betydligt
bättre om man jämför vår situation. Vill man föra det här på legalitets
grunder istället för att föra det på politiska grunder, ja, då för man det
här naturligtvis till rättsinstanserna, vilka är de enda som kan avgöra.
Men jag anser att politik ska föras i parlamentet. Vill man förtydliga lagen så gör man en lagmotion.
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Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Camilla Gunell, replik

Vi har just gjort en lagmotion, så den ligger ju till grund. Det är i politiska forum man skapar den legala grunden. Det är just det som vi diskuterar nu. Jag menar att man måste jämföra äpplen med äpplen,
åländska äpplen med riksäpplen och åländska päron med finländska päron för att titta på motsvarigheter. Det står ju i lagen att vi ska ha minst
samma förmåner som invånarna i övrigt under motsvarande förhållanden. Då hjälper det ju inte de mammor, som är hemma med två barn
under tre år, om de får bättre fritids eller bättre äldreomsorg. Då jämför
man äpplen och päron. Man måste genomföra äpplen med äpplen och
päron med päron. Då får vi ett tydligt jämförande system. Vi har inte
samma rättigheter, bl.a. utkomststödet ligger idag ungefär 20 euro lägre
på Åland än i riket.
Ltl Olof Erland, replik

Till allt det här finns det förklaringar. Men i yttersta ändan, om man tror
att garantilagen säger att äpplen i riket och äpplen på Åland ska vara likadana, tror jag att det är fel. Vi har bättre trädgårdar, bättre skötsel,
bättre kunskap och vi har utmärkta äpplen av hög kvalitet. Päron är det
värre med, de får de odla i riket. Vill man likställa, likrikta och att vi ska
göra samma sak som i riket, då har vi sagt att självstyrelsen är nog
ingenting för de bestämmer bättre i riket, inte familjerna, inte kommunerna, inte landskapet utan titta vad de gör i riket, så ska vi ha på varje
liten punkt. Såsom vi hade förr, enahanda förmåner i detalj, nej tack!
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Talmannen beklagar att inte ltl Sundback fick presentera
sin motion först.
Ltl Barbro Sundback

Tack, herr talman! Jag tror jag överlever. Jag har nog varit med om värre saker i den här kammaren.
Först vill jag ge mina varmaste gratulationer till minister Katrin Sjögren.
Hon har lyckats med det som ytterst få har lyckats med, att presentera en vid
barnomsorgslag som kanske till och med har förutsättningar att gå igenom.
Detta är en stor drift i sig. Den här diskussionen som försiggick här om garantilagen och någon socialdemokratisk reservation verkar lite överkurs,
tycker jag. Det var faktiskt ett liberalt förslag, det genomfördes och den lagen
gäller. Sedan är frågan hur man ska tolka det. Men vi drar den slutsatsen att
subjektiv rätt är en lagstadgad rätt, och om man ska ha motsvarande förhållanden på Åland så är det väl det som ligger närmast till hans. Vi får se hur
det går med den saken. Jag till och med skrivit en text så jag ska inte stå här
och pratar alltför mycket om det ena och det andra utan jag ska försöka hålla
mig till sak.
Herr talman! Enligt regeringens utredning om barn och ungdomars hälsooch sjukvård på Åland, som publicerades så sent som i januari detta år, föds
det minst barn på Åland jämfört med de övriga självstyrande områdena och
de övriga länderna i Norden. Födelseöverskottet på Åland var år 2007 endast
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1,4 om man jämför med Island 8,4, som är ett barnrikt område. Tack vare inflyttning har Åland ändå en befolkningstillväxt. Utan inflyttning skulle den
åländska befolkningen minska. Det låga födelsetalet är en uppgift som förvånar och manar till eftertanke. Vad det beror på att åländska kvinnor föder så
få barn framgår inte av regeringens rapport.
En annan intressant uppgift är, den som redan diskuterades här, att
ganska få barn lever i s.k. kärnfamiljer, nämligen hälften. Närmare bestämt
är ensamförsörjarna 20 procent av familjerna och sambofamiljerna är 30
procent.
Det är ett större problem att nativiteten är så låg. Färre barn leder till att
de offentliga investeringarna i dagverksamhet och skolor kostar mer och mer
ju färre barn vi har. Den offentliga kostymen blir för stor. På sikt minskar antalet skattebetalare och försörjningsbördan växer för framtida generationer
samtidigt som andelen äldre av befolkningen ökar. Denna obalans är ett verkligt hot mot välfärden. En välfungerande barnomsorg är en av hörnstenarna i
samhällsbygget. Barnomsorgen är en välfärdstjänst som syftar till att underlätta för barnfamiljer att välja och planera sina liv. Lagstiftningen ska vara
neutral och avstå från värderingar om hur och på vilket sätt vårdnadshavare
utnyttjar den barnomsorg som erbjuds. Socialdemokraternas strävan är att
kontinuerligt förbättra och utveckla barnomsorgens tjänster och service, särskilt med tanke på vår låga nativitet.
Den troliga förklaringen till den låga nativiteten är att kvinnor utbildar sig
och man har en lång utbildningstid. Man familjeplanerar. De flesta föder sina
barn 30-34 års ålder. Rätten att välja när och med vem kvinnor vill ha barn
har radikalt ökat jämställdheten mellan män och kvinnor. Dagens kvinnor
har efter århundraden av kamp, numera frihet att välja när de vill sätta sina
barn till världen. En oerhörd frihet om man jämför med kvinnor i andra delar
av världen som fortfarande tvingas till äktenskap och barnafödande på mannens villkor.
Jag brukar säga att barnomsorgen, när någon frågar mig, är nog den fråga
som politiskt varit intressantast under mina år i politiken. År 1979 var jag
med i det första valet. Socialdemokraterna gick i det valet ut med löftet att
jobba för heltäckande barnomsorg för alla. Motståndet var kompakt och anklagelserna haglade om hur vi socialdemokratiska kvinnor tvingade ut kvinnorna i arbetslivet och barnen på daghem, där de enligt våra vedersakare förvarades och for illa under allt för många timmar om dagen. Papporna teg still
både i de politiska församlingarna och i media. Det var en fight mellan kvinnor. De som ansåg att det bästa för barnen var att växa upp i hemmet helst
med den biologiska moderna och de som ansåg att det måste finnas kommunal barnomsorg för de mammor som måste eller ville jobba.
Idag, tyvärr, är debatten delvis densamma, men bara delvis. Det som skett
är att den kommunala barnsomsorgen blivit en av vår tids största politiska
framgångar. Dagis med sin professionella personal och familjedagvårdarna
har blivit mer än en verksamhet som löser tillsynen av barn vars föräldrar
förvärvsarbetar. Den kommunala dagverksamheten har blivit viktig för barnen själva, deras sociala liv och personliga utveckling. Eller som en partisyster berättade en gång för mig; hon frågade sitt barnbarn om hon älskade sin
pappa. Flickan svarade med eftertryck jaa men jag älskar också jag dagis. Det
är väl ett fantastiskt omdöme om en kommunal verksamhet, att en liten flicka
på 3-4 år vet att hon älskar dagis.
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Med tanke på den sjunkande nativiteten, vårdnadshavarnas rätt att välja
och dagverksamhetens stora betydelse för barnen är det minst sagt ofattbart
att regeringen föreslår inskränkningar i den subjektiva rätten till barnomsorg. Protesterna har inte låtit vänta på sig. Den subjektiva rätten till dagverksamhet för barn under tre år, som får ett syskon, som vårdnadshavaren
är hemma med, är inte en väntad reform. I dagsläget lär det röra sig om cirka
50-60 barn.
Socialdemokraterna vill behålla denna valfrihet och subjektiva rätt. Vi utgår ifrån att vårdnadshavarna dvs. familjen själv ska få välja hur de vill ordna
sin barnomsorg. Om man utgår från att föräldrarna själva vet vad som är bäst
för sina barn så är det inte följdriktigt att frånta föräldrarna ansvaret för sina
barn när de bedömer behovet av dagverksamhet för sina barn. De som vill ha
sina barn hemma påverkas inte av denna rätt. De får givetvis ha sina barn
hemma. De kan få vara hemma ända tills det blir studenter, det spelar ingen
roll. Det här är ett erbjudande till dem som av olika skäl vill ha den här servicen som vi har erbjudit i många år.
Socialdemokraterna har lämnat in en lagmotion i vilken den subjektiva rätten till daghemsverksamheten kvarstår. Den uppgår till högst 25 timmar i
veckan i vårt förslag. Så har praxis varit tills nu. Det verkar föräldrarna vara
nöjda med. Alltså 25 timmar subjektiv rätt till dagverksamhet för alla. Det är
vårt krav och önskemål.
För alla, det betyder att det är en generell rätt, den är inte behovsprövad.
När ltl Olof Erland står här och pratar om den nordiska modellen så verkar
han inte riktigt veta vad han pratar om. Behovsprövning, den sammanfaller
inte med den nordiska modellen annat än för grupper som har alldeles särskilda behov, t.ex. om man har funktionsnedsättning. Det behovet finns ju
delvis tillgodosett här genom paragrafen om rätt till daghemsverksamhet om
man har särskilda behov. Det här är samma som att alla har rätt till hälsooch sjukvård, alla har rätt till grundutbildning och alla ska ha rätt till barnomsorg. Det önskar den här regeringen inskränka i. Rätten till 25 timmar
skulle prövas för föräldrar med nyfött barn. Man kan också tänka sig att den
subjektiva rätten ska vara högre för barn under tre år. Det finns en paragraf i
det här lagförslaget som gör det möjligt att pröva det. Men grundrättigheten
skulle vara 25 timmar.
Sedan säger man i lagförslaget att heltidsplats i daghemsverksamhet tillkommer vårdnadshavare som förvärvsarbetar, studerar eller är arbetssökande. Socialdemokraterna förslår att den utökas till vårdnadshavare som är
personer med funktionsnedsättning. I regeringens förslag skall vårdnadshavare som har bestående funktionsnedsättning utsättas för behovsprövning.
Det tycker vi inte är bra. Det är för kraftig diskriminering. Vi utgår från att
vårdnadshavare som har funktionsnedsättningar ska ha rätt till heltidsdaghemsplats för sina barn. Det är upp till dem att bestämma hur mycket de
vill utnyttja det. Det ska inte vara en prövning för personal, socialnämnder eller någon annan. Vi anser att de föräldrar behöver all tänkbart stöd, därför
ska de falla under samma grupp som dem som förvärvsarbetar, studerar eller
är arbetssökande.
Vi har länge oroat oss över att den subjektiva rätten skulle inskränkas under sämre tider. Nu är vi här. Det är en besvikelse för oss att den här regeringen kommer med det här förslaget. Under långa tider har kommunala politiker och tjänstemän mullrat om att barnomsorgen är så dyr och att den
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subjektiva rätten borde begränsas. Samtidigt talar samma kommunala myndigheter sig varma för att barnfamiljer ska flytta in just till deras kommun för
att de har så bra barnomsorg och fina tomter. Det går inte ihop. Dagens unga
mammor och pappor familjeplanerar. Att sätta barn till världen är ofta ett
medvetet och rationellt val. Regeringen borde stöda och uppmuntra genom
en stark subjektiv rätt till barnomsorg, inte genom försämringar och inskränkningar.
Till sitt försvar säger regeringen att kommunerna givetvis kan erbjuda mer,
att detta är minimum och att inbesparingen ska läggas t.ex. på äldreomsorgen. Det finns inte några sådana garantier. Det kan gå till konstgräsmattor,
golfbanor och allt möjligt. Det finns ingen koppling till äldreomsorgen. De
övriga rättigheterna inom barnomsorgen utökas och därför kan vi inskränka i
den subjektiva rätten.
Inget av detta duger. Tar man bort en rättighet eller minskar på det så är
minskningen hundra procent.
Därför, herr talman, kommer vi att kämpa för den subjektiva rätten på 25
timmar och att vårdnadshavare, som har bestående funktionsnedsättningar,
ska ha rätt till heltid om de så önskar.
I övrigt har vi synpunkter på den här framställningen, men det här var de
viktigaste kraven som vi har på förändringar.
Jag tror sedan att det finns många andra synpunkter på detta som jag hoppas att mina partisystrar för fram. Tack, herr talman.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Jag tror att en viss förklaring till Ålands låga nativitet är,
just det som ltl Sundback tog upp, att kvinnor i allt högre grad utbildar
sig. Framställningen visar också att sysselsättningsgraden är extremt
hög bland åländska barnafödande kvinnor, 88 procent.
Island, som ltl Sundback tog upp, är en föregångare när det gäller föräldraledigheten. Jag tror att det också har betydelse att man delar på
föräldraledigheten, en tredjedel, en tredjedel och en tredjedel. Jag vill
också understryka att lagstiftningen är neutral och inte har kärnfamiljen
som utgångspunkt. Vi har hela tiden försökt se barnomsorgen ur ett
brett perspektiv. Just en av reformerna, att lagstadga rätten till fritids,
har stor betydelse för ensamförsörjande kvinnor.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag undrar om minister Sjögren har tänkt på konsekvenserna av den här
inskränkningen? Man måste väl ändå utgå ifrån att de flesta kvinnor
familjeplanerar idag. Det kan faktiskt betyda ännu lägre nativitet, när
man tar bort rättigheten att ha sitt barn under tre år på dagis. Man drar
ut på födslarna. Det kan bli en konsekvens. Då blir det antagligen ännu
färre barn eftersom fertilitetsåldern kommer att vara kortare. En annan
effekt kan vara att kvinnorna går ut i arbetslivet ännu tidigare och lämnar två små barn på dagis, vilket ju blir dyrare för kommunen.
Minister Katrin Sjögren, replik

Har man den lyckan att man faktiskt kan familjeplanera, det är långt
ifrån alla som kan göra det, så kanske man också kan ha lite längre
spann mellan sina barn, om man tycker att man får en stor omsorgsbörda om man har mindre barn.
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När det gäller barnomsorgen så ska den finnas där och den ska ha
starka kvalitetskrav när det gäller dimensionering, utbildning och lokalernas standard. Det är ofrånkomligt att barnomsorgen är en viktig, viktig del i att kvinnor ska kunna vara yrkesverksamma. Därför är kvalitetsaspekten en av de viktigaste sakerna i barnomsorgslagen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Om kvinnor, så fritt som möjligt, ska kunna välja att både föda barn och
arbeta, så kan man inte komma till att inskränkning i den subjektiva rätten stärker kvinnors möjligheter. Den försämrar och försvårar. Det är
den enda riktiga svagheten i den här lagstiftningen. Det är tråkigt att det
blev på det här viset.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gun Carlson

Herr talman! Jag vill också uttrycka mitt beröm för minister Sjögrens presentation av en bra framställning. Jag ska försöka att inte upprepa allt för mycket. Jag vill ändå ge några kommentarer.
När vi nu diskuterar barnomsorgen vill jag tro att vi faktiskt diskuterar det
utifrån barnens perspektiv och tänker på barnens bästa. Föräldrarnas ansvar
är en sak och samhällets ansvar är en annan sak, båda är viktiga medspelare i
den här frågan. Med idag är det främst, som jag ser det, samhällets ansvar vi
ska diskutera. Vad kan och vad skall samhället ansvara för?
Barnen är vår framtid, en kliché? Javisst är det så, men den är sann. För de
flesta familjer är det förenat med stor lycka att få ett barn eller flera. Idag
svänger vi oss alltför lätt med benämningen; ”vi ska skaffa barn”, precis som
det skulle vara att trycka på en knapp och göra en markering i kalendern att
då skall barnet födas. Det är nog inte så, familjeplanering i all ära men det är
trots allt inte självklart. Den som får barn skall vara lycklig över det.
Det första året, när man har rätt till samhällsstöd föräldraledighet, brukar
gå bra. Allting brukar vara lätt, roligt och nytt. Sedan växer barnen upp,
snabbare än man tror, då är det inte lika roligt och lätt längre. Då blir det dagis, fritids, barnvakten TV:n och dataspel som får axla rollen som fostrar av
barnen medan mamma och pappa förverkligar sig på olika sätt.
Förr var det mycket vanligt, precis som vi hörde nyss av ltl Sundback, att
pappan arbetade borta och var frånvarande. Idag är också mamman frånvarande från familjen.
I Svenska Dagbladet nyligen refererades en undersökning som visade att
barn har samtalskontakt i snitt tre minuter per dag med pappa och fem minuter per dag med mamma. Vad berättar det? Det leder till det som vi kan läsa
om i tidningarna att våra ungdomar mår illa och gör illa. Det är inte ovanligt
att vi kan läsa om det. Det är inte länge sedan våra barn var små barn och då
var de bara gulliga. När detta händer idag hjälper det inte är bara att ropa på
mera BUP-resurser, det är inte lösningen.
Jag säger det här för att jag igen lyfter föräldrarnas ansvar och hoppas att
hemmen skulle bli vad de borde vara; en trygg plats för barn där barn får det
stöd de behöver.
Förslaget om minskad subjektiv rätt är den del i framställningen som har
väckt mest en debatt. Det är inte ovanligt. Det finns naturligtvis alltid två si208

dor av den här medaljen. Men det är i alla fall en allmänt vedertagen uppfattning, också enligt forskning om barn, att barns första tre år är det viktigaste
när det gäller att skapa hållbara anknytningar till en vuxen, vanligen mamman, kan vara pappan, mormor eller någon annan.
Grundtrygghet får barn genom en stark anknytning under de första åren.
En stark i grundtrygghet skapar grunden till barn som mår bra. Denna
grundtrygghet ska naturligtvis en bra barnomsorg förstärka. Men den allra
första grunden skall ges hemma, det är min inställning.
I och med den här framställningen kommer givetvis en del barn att beröras
av de ändrade reglerna, de som är under tre år och redan är i dagisverksamhet och får ett nytt syskon. Hur många som kommer att beröras av övergången beror på när ikraftträdandet kommer att bli. Vi har en tabell på sidan
4 som visar att 2008 fanns det cirka 30 ettåringar i barnomsorgen och kanske
50 tvååringar som berörs, av totalt 160. Vi hörde just ltl Sundback prata om
50-60 barn, det kanske ligger där omkring, vi vet inte riktigt. Det kan alltid
bli någon som drabbas negativt i ett övergångsskede. Det är alltid svårt att
undvika när man byter system. Här vill jag efterlysa en portion sunt förnuft
och förståelse i de gränsfall som blir särskilt behjärtansvärda. Det kommer
säkert att finnas sådana gränsfall. Det blir också upp till varje enskild kommun att fundera över. Det finns ingenting som hindrar kommunerna att
ställa upp om det är något barn som bara skulle behöva vara hemma 2-3 månader. Det kanske inte kan vara rimligt. Här efterlyser man sunt förnuft.
I den livliga debatten, som har föregått den här debatten, har många synpunkter kommit fram för och emot förslaget om att barn under tre år skall få
vara hemma med familjen och ett nyfött syskon. Märkväl, jag säger inte;
tvingas vara hemma, utan de får vara hemma, vilket är en fördel om barnen
får vara hemma. Jag hörde i en replik att kvinnorna kommer att drabbas av
försämringen. Det är alltså en försämring att ha sitt barn hemma hos sig? Det
är ganska grymt, tycker jag.
Argumenten mot förslaget är väl kända. Det bygger på att föräldrar anser
att det är samhällets ansvar att ta hand om barnen och betala för det.
Glädjande ur min synpunkt är alla argument som stöder förslaget:
Barnpsykologer, daghemspersonal och vi har flera insändare. Speciellt var jag
tilltalad av insändaren under signatur; son, far och skattebetalare och av insändaren fyrabarnsmamman, vilka visar på att många inser sammanhanget
mellan skattemedel och barnomsorg i kommunens regi. Det har förts fram
argument om att barnen inte kan förstå att de helt plötsligt inte kan få gå på
dagis mera, i de fall de skulle bli hemma med mamma. Men då vill jag säga
att inte håller ett- och tvååringar reda på veckodagar, helger och semestrar.
Inte gråter de om de får vara hemma med mamma eller pappa och syskon
hela dagen och till och med flera dagar i sträck. Skulle det vara på det viset så
är det nog något större fel i den familjen.
Det är familjen och hemmet som skall stå för kontinuiteten för barnen, inte
dagvården, som aldrig kan eller skall bli en ersättning för hemmet utan ett
komplement.
Påståendet, också i en insändare, att när man för sitt barn till dagis, trots
att man är hemma med ett nyfött barn och ändå får sin ersättning av samhället, så är det som att ha en barnflicka betald av samhället. Det påståendet
tycker jag att träffade rätt.
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En försvarare av fortsatt subjektiv rätt säger att dagis inte behöver vara dåligt för barn. Nej, naturligtvis inte! Vård i kommunala daghem är det näst
bästa alternativet. Vi har ytterst bra daghem, dagvård och barnomsorg. Det är
ingen som säger någonting annat. Säkert alla här, jag också, är ense om att vi
ska ha och måste ha daghem för barn som är tillräckligt stora när föräldrarna
behöver arbeta eller vill arbeta. Det är ingenting som man ska tvinga åt den
ena eller den andra riktningen. Många gånger behöver det åländska samhället alla kvinnor som kan arbeta. Det hörde vi också i presentationen.
Centern stöder den här lagframställningen. Målsättningen med den här
nya barnomsorgslagen är att samhället även i fortsättningen ska ha medel att
upprätthålla den goda barnomsorgen som vi de facto har. I en tid när skattemedel minskar måste man prioritera. Denna framställning visar att landskapsregeringen har prioriterat genom bl.a. rätt till avgiftsfritt skoluppskovsår, krav på tillgång till special barnomsorg och rätt till fritidsverksamhet
för skolbarn i årskurs 1-2. Undersökningar har också visat att barn som är för
mycket ensamma efter skolan blir osäkra, otrygga, känner sig ensamma och
mår följaktligen dåligt.
Nu införs fritidsverksamhet för elever inom yrkesträningsverksamheten
och möjligheter till gruppfamiljedaghem som egentligen kanske är det allra
bästa alternativet efter hemmet. Nu kan man också skapa gruppfamiljedaghem där det behövs. Det tror jag att blir en bra fördel. Och som sagt, vi minskar den subjektiva rätten.
Förändringarna i sin helhet tror jag kommer att bli mycket mer betydelsefulla ändringar för barnens bästa. Det kommer att kunna skapa verkliga förbättringar för de barn som behöver mera stöd. Inte bara för de små barnen
som är hemma med sina föräldrar och syskon utan faktiskt för dessa barn
som verkligen behöver stöd.
Jag skulle också önska att föräldrar skulle komma till insikt om att de tvåtre år, som förälder ändå vanligen vårdar sina barn i hemmet, är väldigt långa
och väldigt betydelsefulla för barnen, men ytterst korta i vuxenlivet för föräldrarna. De som har större barn än ettåringar vet hur snabbt barnen växer
upp. Det här är naturligtvis en mormor som talar. Men det är verkligheten, så
här är det. Det är därför som hoppas att föräldrar skulle tänka några varv innan de har för bråttom ut. Man hinner med karriär och man hinner samla
pensionspoäng i alla fall.
Till sist vill jag bara önska social- och miljöutskottet lycka till med behandlingen. Det blir säkert en inte alltför enkel behandling, tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Det var ett väldigt värdeladdat inlägg. Var och en
drar väl sina slutsatser av det.
Jag drar mig till minnes, jag kan minnas fel, men var det inte så att
under den tid ltl Gun Carlson hade ansvar för hälso- och sjukvården på
Åland så infördes den subjektiva rätten till barnomsorg? Tycker hon nu
att det var fel att införa den, eftersom den ändå inte tycks vara det bästa
för barnet, om jag har uppfattat det här inlägget korrekt?
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Ja, det var rätt intryck. Det var säkert värdeladdat, det
kommer jag aldrig att komma ifrån. Ja, det är också sant att jag var soci-
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al- och hälsovårdsminister. Det var min första lagframställning som minister i lagtinget tror jag till och med. Den subjektiva rätten infördes. Vi
var lite osäkra på den men den infördes. Ingen, tror jag, kunde förutse
hur den skulle utnyttjas. Det var väl det som var problemet. Så småningom började jag, åtminstone under den tiden, få signaler ifrån daghemspersonalen som tyckte att det var så sorgligt att ta emot gråtande
två-, treåringar som inte fick vara hemma med mamman fast de hade en
baby hemma. Kommunerna tycker i allmänhet att man kanske har överutnyttjat det här, eller så får man erkänna att det blev för dyrt.
Ltl Barbro Sundback, replik

Som jag uppfattade det har barnomsorgen varit en politisk framgång.
Det är det som föräldrar vill ha. Att man nu, på grund av de professionellas värderingar, tycker att det är viktigt att dra tillbaka vissa delar av
den här förmånen, det är ju inte att lyssna till föräldrarna. Här talas det
om och om igen att det är föräldrarna, det är familjens bedömningar
som ska ligga till grund för lagstiftningen. Men det är ju inte så. Det är
några andra saker. Dels att man tycker att det inte är bra för barn, under
tre år, att vara på dagis eller att det är för dyrt. Men vi är ju här för att
tjäna folket.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Ska man fråga någon som skulle kunna svara så skulle det
vara barnen. Det är inte säkert att alla barn vill vara på dagis. Är det så
att man ska diskutera barnomsorg och framföra det som om jag, landskapsregeringen eller partierna bakom inte skulle vilja ha barnomsorg
så är det ju fel. Vi vill naturligtvis ge bästa möjliga barnomsorg, men
samtidigt se till att vi också kan tillfredsställa andra behov inom barnomsorgen. Det handlar inte bara om de första månaderna när man är
hemma med en ny baby och har ett större syskon, det är inte hela barnomsorgen. Det är en liten, liten del som troligen och förmodligen kommer att tas bort, eftersom det är det som förslaget handlar om. En förälder som inte har nya barn, så får det enda barnet naturligtvis vara på
daghem. Detta gäller ju när man är hemma och är vårdledig med ett
yngre barn.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! När det gäller den subjektiva rätten till barnomsorg
så är det en viktig synpunkt som lyfts fram. Kommunerna har ju fortfarande sin fulla rätt att ge så mycket dagvård man vill. Man begränsar det
inte på något sätt. Man har sänkt ribban något på ett litet specifikt område. I huvudsak har man barnomsorgen kvar.
Någonting som har kommit lite i skymundan i den här lagstiftningen
är förundervisningsprogrammet som finns här i landskapet. Varje gång
man läser det blir man lika imponerad av det. Det är otroligt bra. Det är
pedagogiskt och informativt om vad förundervisningen egentligen ska
handla om. Jag skulle gärna ha sett en skrivning om att man skulle ha
lyft in att tillämpliga delar skall användas i alla dagisverksamheter. Det
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här är väldigt bra. Man leker på ett sådant sätt att man lär sig saker.
Man riktar verksamheten på att man hela tiden ska lära sig saker på
olika sätt.
Ltl Gun Carlson, replik

Talman! Förundervisningen är mycket bra. Är det så att någonting saknas så har ltl Åke Mattsson god chans att få in det i samband med utskottsbehandlingen. Jag har inte upplevt att det är för lite skrivet om
det. Jag håller med om att förundervisningen är väldigt viktig och en
väldigt bra förberedelse för barns skolgång genom att de får ta del av
förundervisningen. Jag tror att förundervisningen är väldigt bra i alla
kommuner. Det är ingen som tänker förstöra barnomsorgen genom det
här förslaget. Barnomsorgen blir förbättrad genom att det kommer till
nya saker. Man kan inte få allt här i världen, det har vi lärt oss. Det finns
säkert någon som säger; varför kan vi inte ha alla de här nya sakerna,
som man inför, och dessutom hålla kvar den subjektiva rätten? Det är
säkert lätt att säga, men det måste ändå betalas av någon.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Det var mest med tanke på föräldrarnas roll som jag
tänkte på det här. Just när det gäller förundervisningen, i samband med
alla måltider, när man går ut och vid alla lekar, att man hela tiden ska
tänka på att förbättra beteendet, förbättra den sociala färdigheten och
gemenskapen på olika sätt och vis. Det är extremt viktigt för det finns
alldeles för många ungdomar, och också äldre, därute som sätter barn
till världen innan de överhuvudtaget har fått sin egen situation under
kontroll. Det finns många som har en mycket bråkig uppväxt, det är viktigt att framförallt de barnen får tillgång till det här. Man kan tycka att
man daltar för mycket med alla föräldrar och man tar en del av föräldrarollen ifrån dem, men för att vi ska få ett jämlikt och jämställt samhälle
är det nog viktigt att man har en hög nivå på den här förundervisningen
också. Föräldrarna har sin roll och samhället har en extremt viktigt roll
där. Jag tror att vi är ganska överens i den här frågan.
Ltl Gun Carlson, replik

Ja, absolut jag har inte något att invända mot de här synpunkterna, tvärtom. Förundervisning är bra. Förundervisning bjuder samhället på och
föräldrarna har naturligtvis del i det också. Man kan tänka sig att man
skulle utveckla de här tankarna och på barnrådgivningarna idag satsa
mycket mera på föräldrarskolor om man upplever det så att föräldrar
inte är mogna att få barn. Det är en stor process det också.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Camilla Gunell, replik

Tack, herr talman! Familjepolitik lockar fram mycket värderingar. Ltl
Gun Carlsons anförande var ett av de mest konservativa jag har hört under min politiska bana.
Jag måste säga att jag känner mig faktiskt kränkt som småbarnsförälder i dagens värld. Bilden, som ltl Gun Carlson målar upp om den moderna familjen, handlar om föräldrar som bara förverkligar sig själva,
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vill att staten och kommunen både ska betala och ta hand om barnen
och dessutom när de kommer hem så får placerar de barnen framför
TV:n och dataspel. Är det här ltl Gun Carlsons och centerns syn på den
moderna familjen, så är det verkligen tråkigt.
Ltl Gun Carlson, replik

Talman! Jag ska erinra om att jag refererade en undersökning från
Svenska Dagbladet. Undersökningen angav de här minuterna, tre minuter prat med pappan per dag och fem minuter prat med mamman per
dag. Nog är det anmärkningsvärt. Det är klart att det är värdeladdat,
därför att jag är så gammal som jag är och jag tillåter mig det. Vem är
värd att tala om på ett värdeladdat sätt om inte barnen?
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag tycker för min del att det är fel att kränka dem som är föräldrar i dagens samhälle. Det ställer väldigt stora krav på föräldrar att få vardagspusslet att gå ihop med både barn och familj. Jag tycker också att det är
att skuldbelägga de föräldrar som i något skede i sitt liv tvingas se sina
barn få en diagnos, uppsöka BUP eller annan hjälp från samhällets sida.
De ska alltså känna nu att det är för att de har försummat sina barn? För
att de har haft barnen framför TV:n eller fört dem till kommunalt daghem ska de känna skulden och skammen.
Ltl Gun Carlson, replik

Jag är inte alls, herr talman, förvånad över att jag fick tillmälen att jag
hade ett mycket värdeladdat anförande. Jag är inte heller förvånad över
att ltl Camilla Gunell tar upp frågan att skuldbelägga eller inte. Det brukar alltid komma när jag säger någonting om barn eller föräldrar. Jag
anser att vi håller på att tappa bort föräldrarnas ansvar. Det är ingen
som orkar, man gör så mycket andra saker. Man har sitt liv fullt av sitt
arbete, ja okej. Man har sitt liv fullt av allehanda sociala kontakter utanför hemmet, utan barn. Visst är det så att föräldrarna måste ta sitt ansvar. Jag tycker att man kan öppna vilken tidning som helst så ser man.
Man kan dra slutsatser och man kan skylla på samhället om barn eldar
upp kyrkor eller gömmer barn i snödrivor, men någonstans har det gått
fel. Man måste erkänna det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Ltl Gun Carlson tar upp den svåra prioriteringsfrågan.
Man kan inte sticka under stol med att lagen är mera riktad och den innehåller en prioritering. Visst skulle det ha varit politiskt oändligt mycket lättare att plussa på. Det skulle det definitivt ha varit. Det är ingen lätt
sak att försöka driva igenom det här. Samtidigt ser jag hela tiden helheten. Jag ser behovet i kommunerna. Jag ser behovet inom hela socialvården, inom äldreomsorgen, inom handikappservisen. Jag ser också att vi
har sociallagstiftning som släpar efter. Så fort det kommer lagstiftning
som berör socialvården tenderar kommunerna att kraftigt protestera.
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Ltl Gun Carlson, replik

Talman! Jag håller med allt som minister Sjögren säger. Jag tycker att
landskapsregeringen, trots svårigheten, har gjort en bra prioritering. Jag
tror att de nya sakerna, som man nu har infört, kommer att ge större effekter på barns framtida hälsa än om man skulle ha hållit den subjektiva
rätten kvar. Det är min bestämda uppfattning. Jag håller i övrigt helt
och hållet med minister Sjögren.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Barnomsorgen är ett grundfundament. Det framkom att ltl
Gun Carlson var med och införde den subjektiva rätten. Då var det på
det viset, om jag inte missminner mig, att man inte tillhandahöll dagisplatser för barn till yrkesarbetande kvinnor. Det är det som är kärnan i
hela barnomsorgslagen. Att man ska ha en oinskränkt rätt om man arbetar, söker arbete eller studerar. Det var det som var kärnan när man
har slagits för det på 70-talet. Det är det som är kärnan i den här lagen
också när man börjar diskutera rättigheterna till barnomsorgsplats. De
är oerhörd viktiga för välfärdssamhället.
Ltl Gun Carlson, replik

Jag håller bara med igen. Jag har ingenting att tillägga.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Talman! Äntligen, äntligen, äntligen, äntligen, bästa kollegor, kan vi säga att
vi har en ny framställning om barnomsorgslagen. Inledningsvis kan vi från
vår sida säga att vi tycker att den är bra.
Det finns några saker som jag kommer att be utskottet att titta lite närmare
på. De övergripande frågorna som man nu har gjort någon form av förändring i är; rätt till avgiftsfritt skoluppskovsår, krav på tillgång till specialbarnomsorg, rätt för förvärvsarbetande och studerande föräldrar till fritidsverksamhet för barn i årskurs 1-2, rätt till fritidsverksamhet för ungdomar i yrkesträningsundervisning upp t.o.m. gymnasialstadienivå, begränsad rätt till
barnomsorg för barn, under tre år, med vårdlediga föräldrar och gruppfamiljedaghem. Vi tycker att det här är bra. Flera av de här ingredienserna som
man nu lagfäster gör att hela Åland får en likvärdig behandling på de här områdena, som en del kommuner ändå de facto har erbjudit sina invånare fastän
det inte har varit lagstadgat. I min egen hemkommun, Lemland, har vi redan
erbjudit många av de här olika ingredienserna fastän det inte har varit i
lagstadgat. Det är någonting som vi ifrån vår sida har tyckt att varit väsentligt
för att erbjuda en god service till barnfamiljer.
Gruppfamiljedaghem är också en sak som kommunerna alldeles särskilt
har efterlyst. En del kommuner har begärt dispens för att kunna införa det.
Det har slagit väldigt väl ut och har varit uppskattat av både föräldrar och
personal. Man har en trygghet att jobba tillsammans i en lägenhet eller ett
hus och ha åtta barn i sin verksamhet. Jag tycker att det är jättebra att det nu
också finns lagfäst.
Det har funnits frågetecken inom förundervisningen. Jag har själv jobbat
på dagis i många år så jag vet att när det står i lagen att det skulle vara 20
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timmar för undervisningen så ville föräldrarna, som kanske hade heltidsplats
åt sitt barn, få veta vilka tider som det var förundervisning. Man trodde att
det skulle vara en alldeles särskild dag och en särskild tid. Därför är det bra
att man säger i lagstiftningen att förundervisningen kan förverkligas som en
integrerad del av daghemsverksamheten. Det är jättebra, det blir tydligt på
det sättet.
Vad beträffar avgifterna, en sak som jag tycker att skulle vara värdefullt att
utskottet skulle titta på; gäller det senare stycket på sidan 27, momentet 2 i
paragraf 22, där man säger; ” barnomsorgsavgift får inte tas ut för den familj som har en inkomst som uppgår till högst det belopp som anges i tabellen nedan”. Här visas en tabell om familjens storlek och inkomstgränser. Här
tycker jag att man kan titta på om det finns skäl att man har någon form av
minimiavgift. Det har många kommuner efterlyst. Man får ju de facto morgonmål, lunch och mellanmål. Det skulle åtminstone vara värt någonting så
att det inte skulle vara helt avgiftsfritt eller gratis. Jag förstår tankesättet att
man vill underlätta för familjer med väldigt låg inkomst. Jag har också den
uppfattningen att många känner att man ändå vill försöka bidra med den del
man kan. Man kan lägga det på väldigt låg nivå, men ändå någon form av avgift.
Sedan när det gäller den fjärde lagen som också är tänkt att ändra, landskapslagen om kontroll av brottslig bakgrund, där skulle jag också ha ett önskemål att man tittar på den hemställningsmotion som jag lämnade in i mars i
fjol. Där talar jag om att man borde titta på tiden för personen som ska arbeta
med barn. Idag säger man att den som jobbar mer än tre månader ska kunna
redovisa att man inte har någon form av brottslig bakgrund. Den tiden borde
förkortas, enligt mitt sätt att se det. Och även när det gäller för barn i yrkesträningsprogrammet. De kan vara över 18 år och borde också omfattas av lagen om kontroll av brottslig bakgrund. Många av dem kanske kan uppfatta ett
sexuellt närmande från någon som jobbar med dem som någonting annat än
det som det är tänkt att vara. Där tycker jag att utskottet absolut behöver titta
på om man behöver ändra den lagen. Den lagen är från 2004. Jag hoppas att
man gör det. Personal som jobbar med det här upplever ibland att det finns
behov för det.
Sedan när det gäller den kanske mest omdiskuterade delen i den här lagframställningen, den subjektiva rätten, så kan man konstatera att när den här
infördes så hade vi halvdagsbarnomsorg, max 25 timmar. Vi har fått bakläxa
på det, det var inte var möjligt. När lagen infördes så gällde det mest barn
över fem år. Man ville uppmuntra leken och man ville att barn, som snart
skulle börja skolan, skulle knyta kontakter med sina blivande skolkamrater.
Det här har gått ner i åldrarna. Det ännu mera vanligt för barn över tre år och
det är också idag vanligt för barn under tre år.
Från vårt perspektiv, med är de kontakter och erfarenheter vi har, är att
den här lagframställningen är på rätt, det är ett tänkt. Men, vi vet också att
det är många som har reagerat på detta. Därför har vi tänkt att utskottet
skulle kunna titta på frågan för dem som nu har gått in i förfaringssättet efter
den nu rådande lagen att det är okej att ha sitt barn under tre år är i dagvård
när man är hemma med en baby. Kan man titta på om man kan ha någon
form av övergångsbestämmelser? De barn som nu är i rullarna skulle få fortsätta. Lagen skulle vara gällande för barn som föds efter det att lagen har trätt
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i kraft. Då vet alla vilka förutsättningar som blir rådande. Men att avbryta det
som gäller idag känns fel. Fast i princip tycker vi ändå att lagen är på rätt väg.
Det är de tankar som vi har angående den här lagframställningen. Vi är i
princip positiva till lagen. Men med dessa frågetecken; avgiften, den som är
tänkt att vara helt avgiftsfri och sedan någon form av övergångsbestämmelser
och vidare vad gäller landskapslagarna om kontroll av brottslig bakgrund, där
man särskilt bör titta på tiden på tre månader och sedan också att ungdomarna som går på yrkesträningsprogrammet inryms i detta. De inryms inte i
dagens läge när det står under 18 år, för de är de facto äldre än 18 år, tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag tycker att det är intressant, som många talare tycker,
att man måste backa vad gäller den subjektiva rätten. Det är till och med
bra på vissa sätt. Vtm Gun-Mari Lindholm erinrar här om det kanske i
första hand var barn över fem år vars föräldrar utnyttjade den här rätten
till en början. Jag ser det precis på motsatt sätt. Det är en enorm framgång för barnomsorgen. Idag är barnomsorgen inte bara som ett stöd för
föräldrarna att gå ut i förvärvslivet utan det finns ett egenvärde i barnomsorgen, för att barnen tycker så om den. Det här vill man tydligen
inte alls se idag när man talar om barnets bästa. Nu svänger man kakan
och nu ska det stramas åt.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag har inte överhuvudtaget i mitt anförande talat om barnets
bästa. Det har säkert också ltl Sundback noterat. Barnomsorgen, enligt
vårt sätt att se det, har tillkommit för den förvärvsarbetande föräldern,
när man inte kan vara hemma. Man har gått ut i arbetslivet och då är det
någon som ska sköta om barnet medan man själv arbetar. Jag respekterar ltl Sundbacks hållning till det här ärendet. Jag hoppas också att man
ifrån socialdemokraternas sida kan respektera den hållning vi har, och
som vi alltid har haft i det här ärendet. Det här är ingenting nytt ifrån
vår sida. Den här ståndpunkten har vi alltid haft i den här frågan.
Ltl Barbro Sundback, replik

Den hållningen har säkert många. Men hela framställningen talar faktiskt också om barnens bästa utgående ifrån barnkonventionen. Naturligtvis är det viktigt att barnomsorgen också är till barnens bästa. Jag
menar att det är precis det som resultatet har blivit, bland annat av den
subjektiva rätten, att barnen i mycket hög grad trivs på dagis.
Sedan den här avgiften att man har en grupp som är befriat p.g.a.
ekonomiska skäl är väldigt viktigt. Om man har en lagstadgad rättighet
som man inte kan realisera p.g.a. svag ekonomi då förefaller den rätten
för just den gruppen individer. Det är det som jag tycker att är det centrala, inte att det ska vara primärt till social fattigvård.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Jag har förståelse för det sistnämnda som ltl Sundback säger. Men jag
vet också många föräldrar som är stolta över att man kan få betala för
den servicen man erhåller. Därför ber jag att utskottet tittar på det. Jag
har inget konkret ändringsförslag. Men jag önskar att man också tittar
på det ur det perspektivet.
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Vad beträffar barnets bästa har vi säkert många olika utgångslägen
och värdegrunder. Min värdegrund för detta är ganska privat egentligen,
tycker jag.
Vi har en lagframställning som vi ska ta ställning till utifrån det som
lagframställningen anger. Vi tycker att den i princip är bra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Man kan diskutera olika värdegrunden och perspektiv. Jag
tycker att det känns som en styrka att den här framställningen får stöd
från många olika håll. Den passar in i tiden och det finns rationella argument för dem som söker arbete och studerar att de får en avlastning.
Det var två saker jag tänkte på. För det första; i lagutskottet ligger den
här motionen om brottsregister, den ska behandlas nästa tisdag. Det är
möjligt att vi hinner medverka till den behandlingen.
När det gäller övergångstiden så har jag läst framställningen som att
man ska ta hänsyn till barnens situation som är nu när lagen ändras, om
den ändras, och att det finns möjlighet att ordna det. Utskottet kan
mycket väl titta om det räcker eller om det behövs lagändringar. Men jag
håller med om resonemanget.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det kanske mera är en filosofisk fråga när ltl Olof Erland säger
att lagen passar in i tiden. Det kan man säkert också ha olika synpunkter
på. Även om jag tycker att lagframställningen är bra så kanske jag inte
håller med resonemanget att den passar in i tiden. För tiden är kanske
inte sådan. Tyvärr kan många människor uppleva att det är en tillbakagång. Ur vårt perspektiv är den, trots det, en bra lagframställning.
Ltl Olof Erland, replik

Talman! Ur mitt perspektiv passar den in i tiden på det sättet att den, för
det första, gör prioriteringar på ett medvetet sätt i de ekonomiska tider
vi har. För det andra, stöder den arbetsledningen, d.v.s. i slutändan kan
vi se ekonomisk tillväxt som gör att vi kanske t o m har råd med flera
subjektiva rättigheter. Det var det som jag menade med tiden.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det var bra med ett förtydligande. Det är säkert många som
annars inte förstod, jag förstod inte heller, när man säger att det passar i
tiden. Vi ser på antal barn, under tre år, som är i barnomsorgen att det
är många fler än vad det tidigare har varit när föräldrarna är hemma.
Om man vill prata om någonting som passar in i tiden så gör lagen de
facto inte det. Vi kommer också till ett ärende senare idag som jag hoppas att vi ska hinna diskutera. Där har jag ett förslag där man också kan
hjälpa upp situationen för barn under tre år och föräldrar som har barn
under tre år.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.

217

Ltl Johan Ehn

Herr talman! Bästa kollegor, jag vill börja med att rikta ett stort beröm till
minister Katrin Sjögren för att hon har fått fram den här lagstiftningen. Vi
tycker ifrån vår sida att det är väldigt bra. Det förslag som nu ligger på bordet
faller oss också, till stora delar, på läppen. Jag vill också lyfta fram att det var
roligt att höra ytterligare en gång från talarstolen att man från liberalt håll nu
är väldigt öppen för att diskutera kommunstrukturen. Det tycker jag också att
är väldigt bra för det hör faktiskt till den här frågan om hur vi i framtiden ska
klara av att på ett bra sätt diskutera de sociala förmåner som vi har i samhället. Detta sammanknyter också till en motion som vi har lämnat in precis
nu.
Men till själva framställningen; det är positivt att man faktiskt också har
lyssnat till kommunerna, d.v.s. de som i första hand har varit anordnar av de
tjänster som den här barnomsorgslagstiftningen nu reglerar. Det är väldigt
glädjande. Vi befinner oss i en sådan situation att kommunerna, mer eller
mindre, dignar under de krav som lagstiftningen ställer på dem. Den här regeringen har ju lovat att man tillsammans med kommunförbundet och kommunerna ska se över lagstiftningen så att man har en större möjlighet att friare bestämma sig för på vilken nivå man ska lägga saker och ting. Till vissa
delar tycker vi att man har lyckats med det i den här lagstiftningen. Ett exempel på det är den mycket omdiskuterade, men av oss stödda förändringen, om
att inte ha en subjektiv rätt till barnomsorg för barn under tre år om man
samtidigt är hemma. Vi tycker att det här är rätt väg att vandra, rent ideologiskt och utgående ifrån hur vi ser på saker och ting.
Vi "ger tillbaka lite av ansvaret till familjerna" att faktiskt ta hand om barnen. Utvecklingen går mot att samhället får ta hand om mer och mer av det
som är våra angelägenheter. Vi börjar från vaggan och vi följer det ända till
graven. Man kan säkert angripa det här och säga att vi kringskär friheten. Ja,
frihet ska vi ha men vi måste ju ändå hela tiden också bestämma oss för på
vems och vilka villkor som ska gälla. Här tycker vi att landskapsregeringen
har gjort en god bedömning. Man konstaterar att det finns alternativ för den
här gruppen av barn. Man konstaterar att det också finns andra behov som vi
ska tillgodose. Man gör satsningar på annat håll vad gäller den här lagstiftningen. Man ger med en hand och tar med en annan. Det är så man måste
göra. Det är det som är politik, att göra bedömningar på var man ska satsa
och var man vrider ner fokus. Jag vill säga att det här är en av de mycket positiva bitarna.
Den andra mycket positiva biten är att man nu går in och reglerar gruppfamiljedaghemmen och gör dem berättigande i lagstiftningen, så att man kan
bedriva den här verksamheten utan att söka dispens från landskapsregeringen från landskapsregeringen. Det har visat sig, i en växande kommun som
Mariehamn, att vi har haft stor nytta av att kunna använda oss av gruppfamiljedaghem för att möta upp tillfälliga behov. Detta är en synnerligen perfekt
form för barn i åldern 0-3 år, vilka vi nu diskuterar här och som behöver ha
en annan typ av barnomsorg än den barnomsorgen för lite äldre barn.
Vtm Gun-Mari Lindholm tog upp minimiavgift inom omsorgen. Vi hör
också till dem som, när det gäller avgiftstaxan, har velat föra ett resonemang
om att det alltid finns ett värde i den tjänst man får. På det sättet som Lindholm också tog upp den här frågan att det finns ett värde i maten, som ligger
utanför det som man kan kalla den riktiga socialvården, så borde man kunna
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resonera om man inte kunde få in en minimiavgift för att vi lite ska markera
att vi alla ska vara med och betala för de tjänster som vi får. Vi kommer ju
ändå aldrig att få en hel täckning för de här tjänsterna, utan en stor del kommer att vara skattefinansierat. Kommunerna ligger idag någonstans mellan
10-15 procent i avgiftsfinansiering på barnomsorgen. Därför tyckte jag också
att man borde kunna föra en diskussion kring detta med en minimiavgift.
Sedan kommer vi in på de frågor som vi vill att utskottet skulle titta lite
närmare på och där vi kanske inte riktigt hänger med och kan stöda hundra
procentigt i dagsläget. Det gäller införandet av nya rättigheter som jag var
inne på här tidigare. Här finns någon slags ekonomisk konsekvensbedömning
av de här sakerna. Detta gäller specialbarnomsorg och obligatorisk fritidsverksamhet o.s.v. Där skulle vi vilja se, innan man slutligt slår fast att man
ska göra på det här sättet, att utskottet behöver titta lite närmare på de ekonomiska konsekvenserna av detta för kommunerna. Det som finns i framställningen visar tydligt på att man totalt sätt lättar på bördan för kommunerna, om kommunerna så önskar. Men, i och med att man inför den här typen av nya krav bör man också vara säker på hur de kommer att slå ut på
kommunerna sedan.
Någonting som den här framställningen egentligen inte berör speciellt ingående, fokus har som bekant legat på annat, är möjligheten att bedriva enskild barnomsorg. Tittar vi på de paragrafer som finns är det i mångt och
mycket väldigt lika som dagens. Här tror jag att det skulle ha varit bra att ta
sig en funderare på vad det beror på att vi i kommunerna idag har väldigt lite
alternativ till den kommunala barnomsorgen. Varför ser det ut på det sättet?
Skulle det finnas behov av att göra lagstiftningen mera attraktiv för att starta
upp de här sakerna? Vi ifrån vår sida har ju tidigare lyft upp diskussionen om
en barnomsorgspeng/servicesedel för barnomsorg. Vi har en motion som ligger inne om det. Där kanske man, när man kommer till behandling i socialoch miljöutskottet, också kunde tänka sig att göra gemensam behandling av
det här förslaget och av den motion som ligger inne.
Om jag inte är fel underrättad, så har vi i dagsläget en enda privat givare av
barnomsorg vad gäller daghemsverksamhet. Det är Steinerpedagogiken som
har ett daghem. Tidigare hade vi flera men de kapitulerade gentemot kommunerna av någon orsak. Nu beskrivs här att man måste skydda kommunerna mot att det kan bli för dyrt att ha den här typen av platser. Det finns till
och med en omskriven paragraf. Däremot för man inte resonemanget om att
man kunde uppmuntra. Jag hör till dem, och mitt parti hör till den kretsen,
som tror på att vi i framtiden kommer att ha ett betydligt större behov ute i
kommunerna att också hitta andra arrangörer av välfärdstjänster. När man
nu har öppnat den lagen så borde man också ta sig en ordentlig funderare
kring det.
Jag slår ett slag för att nu faktiskt lyfta motionen om barnomsorgspeng.
Det hänger kanske till vissa delar ihop med det som kommer att resoneras
om i följande punkt på föredragningslistan. Jag ville ändå lyfta det i det här
sammanhanget för att jag tycker att det finns en tydlig koppling till hur vi ska
få flera att engagera sig för att skapa alternativ barnomsorg.
Sedan, herr talman, ytterligare en sak som jag vill lyfta fram här. Ministern
lyfte upp att man får en reglerad möjlighet till överinskrivning. Det må jag
säga att den verkligen blir reglerad. Den kommer att göra det i det närmaste
omöjligt att ha någon form av överinskrivning. Det här kommer att bli ett
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problem för de flesta kommuner. Vi vet att behovet av barnomsorg har en
förmåga att fluktuera ganska mycket över tid. Med de skrivningar, som finns i
lagstiftningen nu, gör man det nästan omöjligt för kommunerna att, under
vissa perioder, köra med överinskrivning. Här tycker jag att utskottet framförallt behöver titta på hur den totala beläggningsgraden ser ut på våra daghem idag. Det är den intressanta diskussionen egentligen. Tittar vi på beläggningsgraden på daghemmen t.ex. i Mariehamn, om vi går två år tillbaka i tiden, så låg vi på 70 procent och just under det. Det tyder på att trots att vi
kanske har fullt vad gäller antalet inskrivna barn, så är ändå närvaroprocenten väldigt låg. Här borde man skapa flexibilitet för kommunerna, att kunna
utnyttja sig av den biten också. Jag vet att det kan ställa till problem under
vissa tidpunkter på dagarna, som också beskrivs här i den här framställningen. Där måste vi ta i beaktande att kommunerna måste ha en möjlighet att på
ett rimligt sätt ordna servicen till familjerna. Jag hoppas att utskottet kan ta
sig en liten närmare titt på den skrivning som nu finns om överinskrivning.
Det är bra att den regleras på ett eller annat sätt, men den får inte bli så reglerad att det leder till att man de facto kommer att stoppa det. I dagsläget är det
flera kommuner som använder sig av möjligheten till överinskrivning eftersom man inte haft möjlighet att följa med utvecklingen. Man ser också nu
att man kan utnyttja skillnaden mellan verklig inskrivningsgrad och hur den
dagliga beläggningsgraden ser ut.
Det var de synpunkter som jag ville föra fram. Än en gång ett stort tack för
att framställningen nu ligger på bordet. Vi ser positiva saker, men också
några saker som vi vill att utskottet funderar vidare på, gärna tillsammans
med landskapsregeringen som säkert kan kommentera de saker som nu har
lyfts upp här.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Ltl Ehn tar i sitt anförande upp att man behöver göra en
total översyn av socialvården i landskapet. Det är ett arbete som har inletts på socialvårdsbyrån. Jag ser också vikten för de åländska kommunerna att samarbeta och också vikten av att diskutera kommunstrukturerna. Men, vi har social lagstiftning som släpar efter. Min ambition är
att fortsätta att uppdatera den lagstiftning som släpar efter. Nu står utkomststödslagstiftning på tur. Vi har en gammal bostadsbidragslagstiftning osv.
När det gäller överinskrivning och övertalighet så har det funnits ett
starkt önskemål från kommunerna att definiera överinskrivning och
övertalighet. Man får visst överinskriva men man ska inte sätta övertalighet i systematiskt bruk.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! När det gäller den första delen så var berömmet, över att
se över socialvården, riktad till att se över kommunstrukturerna. Det är
där som nyckeln finns att kunna få det här att fungera på ett bra sätt,
även framåt. Det är en skild mässa som vi säkert kommer att diskutera i
den här salen så småningom.
När det gäller överinskrivning och övertalighet så är det nog ändå så,
minister Sjögren, att läser man lagförslaget så görs det nog nästintill
omöjligt för kommunerna att använda sig av det eftersom det står att det
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får ske högst två-tre dagar i följd. Dessutom ska det vara någon typ av
oförutsedd händelse som leder till det här. Ska det bara vara två-tre dagar blir det lätt så att man kommer att tolka i förvaltningen att risken är
väldigt stor när man överinskriver.

Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Man kan ha en avdelning på 15 barn på ett dagis. Men man
kan ha 18 eller 19 barn inskrivna om man delar på dagarna. Den stora
risken är övertaligheten, om man har 18 barn där samtidigt. Det kommer fler och fler domstolsprocesser där barn har råkat illa ut för att man
inte har haft tillräcklig personaldimensionering. Det har funnits ett önskemål från kommunerna att landskapsregeringen skulle förtydliggöra
detta.
När det gäller minimiavgifterna så pratade vi om kanske 15-20 euro.
Då får man väga det mot den stora byråkrati det innebär att administrera minimiavgifter på 15-20 euro. Så har landskapsregeringen resonerat.
När det gäller de privata daghemmen så har den största stötestenen
nog varit kommunerna, som inte har varit så där jättepositiva till de privata daghemmen, tyvärr.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Vad gäller minimiavgifterna så förstår jag också att det
finns överväganden som ska göras när det gäller administrationen. Det
får utskottet titta vidare på.
Jag välkomnar också en reglering av överinskrivning så att man får
det tydligt. Med den skrivning som finns nu är jag rädd för att det här
inte kommer att gå att använda i praktiken, det behöver också utskottet
titta på.
När det gäller de privata daghemmen, som ministern tar upp i slutet
på sin replik, även om det är så att kommunerna är bekymret så kanske
man borde ha tagit upp det på ett eller annat sätt och man borde ha försökt hitta lösningar, om det är så att man välkomnar flera privata daghem.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Det var närmast om den privata dagvården som
gjorde att jag begärde replik, men jag fick det förtydligat längre fram i
anförandet sedan. Jag tänkte om det också gällde familjedaghem och
s.k. dagmammor, det är något som börjar utgå mer och mer. Det är likadant i Sverige, framförallt i tätorter är det ett problem att få tag i dagmammor. Men det var inte det som var problemet i det här sammanhanget.
När jag en gång har ordet kan jag hålla med om det här som man ifrågasatte med överinskrivningarna. Jag har själv haft lite synpunkter och
vi har diskuterat det lite. Det är ju en kompromiss som med allting annat. Man kanske får acceptera och gå framåt.
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När man kommer till skolan pratar man inte mera om gruppstorlek
och rumstorlek. Här är det millimeter som gäller. Gruppen i sig har väldigt stor betydelse. Det kan finnas väldigt stökiga grupper, där det måste
vara små grupper. Är det många flickor så kan det vara ganska stora
grupper. Ursäkta att jag tillät mig att skämta lite. Nej skämt åsido, det är
ett allvarligt ämne. Man måste beakta omständigheterna också i dagvården.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Det låter bra att utskottets ordförande också har haft funderingar kring den biten. Det garanterar att den här frågan kommer att
beröras i utskottsbehandlingen också på det sättet. Den infallsvinkeln,
som ordförande nu gör och jämför med skolan, kunde vara en framkomlig väg även i det här fallet för att föra diskussionen kring gruppstorlekar
osv. Det är kanske någonting som utskottet också kunde använda sig av
när man funderar vidare. Det är ingen tokig tanke alls.
Ltl Åke Mattsson, replik

Nu dristade jag väl mig att spåra ur lite här. Det är också så att man
kanske inte ska stanna där. Tittar vi på skolan och vem som ska vara huvudman i barndagvården kanske det finnas en naturlig följd. Det kanske
blir en annan debatt om det. Är det socialen som ska vara huvudman eller är det kanske skolan?
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Det är en sak som man inte hinner beröra på en replik. Det
är en diskussion som säkert också behöver tas huruvida man ska ha dagisverksamheten inom skolan eller inom socialväsendet. Jag tycker för
min del att organisationen som man har i dagsläget är tillfredställande i
alla fall. Det beror lite på hur man ser på vilken funktion barnomsorgen
fyller. Landskapsregeringen går nu steget framåt och man säkrar upp
förskoleundervisningen på ett sätt som man tidigare inte har haft i lagstiftningen. Det är väl ett steg i den riktningen att man närmar sig skolan. Samtidigt är det en mässa som kanske behöver tas helt separat
såsom ltl Åke Mattsson också antyder.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Det är precis som minister Sjögren sade, den här framställningen handlar om Ålands framtid, i det här fallet om våra barn.
Ltl Barbro Sundback gav en liten historisk tillbakablick hur det var inom
barndagvården när hon började som politiker. För min del var det nästan
tack vare den obefintliga dagvården som jag engagerade mig i politiken. År
1982 på vintern, när jag skulle försöka få en dagvårdsplats i Jomala, så fanns
det inte några platser överhuvudtaget. När man diskuterade med det parti
som man kände sig nära, så sades det att farfar eller farmor kan väl ordna
det. Det var väldigt svårt att få engagemang för frågan. Det var faktiskt tack
vare det som jag ställde upp i valet 1983.
Jag ser barndagvården som fundamental för arbetsmarknaden, för jämställdheten, för barn, för familjer och för hela samhället. När jag pratar om
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barndagvård så behöver den nödvändigtvis inte vara kommunal. Trots att jag
stöder framställningen i stort så tycker jag att man kunde önska sig lite större
flexibilitet när det gäller den biten. Precis som ltl Johan Ehn nämnde så är
det egentligen nästa framställning, vård av barn i hemmet, som det handlar
om. De här framställningarna kunde kanske, med facit i hand, ha behandlats
parallellt. Jag ser det lite som kommunicerande kärl.
Om vi tittar på den här framställningen så har det varit en lång process att
få fram den här lagen. Jag hör också till dem som är glada över att vi har
kommit så här långt. Jag tycker att det var en bra presentation som ministern
gav. Det är en bra framställning i stora drag. Målsättningen i paragraf två är
bra. När det gäller första meningen; ”barnomsorgen ska ha sin grund till
barnets bästa " så har debatten idag visat, som så många gånger tidigare, att
det kan finnas olika bedömningar av vad som är barnets bästa. Jag tycker det
är bra att det står i den första meningen att det är barnen som det handlar
om. Det är inte för föräldrarnas bästa och det är inte för personalens bästa,
som man också har råkat ut för ibland.
Det sägs också att barnomsorgen ska vara ett stöd för vårdnadshavarna,
inte ersättning och barnomsorgen ska bedrivas i nära samverkan med hemmet. Allt detta tycker jag är mycket bra och jag stöder det fullt ut.
I sista momentet sägs det; " vid barnomsorg ska särskild uppmärksamhet
ägnas åt att varje barn ges gynnsamma förutsättningar för en god skolstart”. Jag noterade att ministern i sin presentation sade att alla ska ha en
likartad skolstart. Det är en bra målsättning, men för att uppnå den målsättningen är det krav på kompetens. Man kan inte styra det på så många andra
sätt. Alla personer är olika, också daghemspersonal. Läggning, lämplighet och
engagemang styr sist och slutligen detta. Målsättningen att det ska vara en
likartad skolstart för alla är väldigt bra. Men vi vet att det kan variera p.g.a.
olika orsaker.
Olof Erland sade i liberalernas gruppanförande att liberalernas ideologi var
att familjen skulle komma före kommunerna. Då räknades också barnen till
familjerna. Det ser jag som ganska naturligt. Vem tycker annorlunda? Den
frågan blev lite hängande i luften.
Det en sak som jag speciellt vill att utskottet ska titta på. Det är onödigt att
jag upprepar allt som har sagts tidigare. Det har ändå varit en lång debatt.
Tittar vi på paragraf 9 och 10, som tar upp verksamheternas personaldimensionering och inomhusstrukturer så har det pratats mycket om likartade förutsättningar och likvärdig behandling. Det tycker jag också att är bra. Det är lite
förvånande att det inte har pratats så speciellt mycket om det kommunala
självbestämmandet. Vi vet att det har framförts kritik från de små kommunerna över de orimliga krav som ställs på barndagvården. Någonting sådant
har man egentligen inte hört idag. Vi får väl lov att konstatera att likartade
förutsättningar för alla, oavsett vilken kommun man kommer ifrån, är målsättningen med den här framställningen och tydligen också målsättningen för
lagtinget. Sakta men säkert är det en attitydförändring som är på gång här.
Om man tittar på verksamhetens personaldimensionering anger det för det
första, att det ska vara minst en personal per fyra barn eller om barnen är tre
år eller äldre minst en personal på sju barn.
Tittar vi på inomhusutrymmena i följande paragraf när det gäller rumsytan
sägs det att det ska vara minst sex kvadratmeter per barn om barnen är tre år
eller äldre eller minst åtta kvadratmeter per barn om barnen är under tre år.
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Det som gjorde mig lite fundersam är att det också i lagen skrivs om personalytan. Den ytan ska omfatta minst tre och en halv kvadratmeter per barn om
daghemmet har färre än 60 platser för barn. Om man tittar på paragraf 9 och
10 så blir jag lite förvånad över vilka ytor man i lagen slår fast att ska vara för
personalens behov. Jag undrar om det har blivit något räknefel här? Jag ber
utskottet speciellt titta på den här biten. Det står i och för sig i paragraf tio att
man kan medge undantag. Det kanske också gäller personalytan, det vet jag
inte? Med den här ekvationen kommer man till ganska stora personalutrymmen. Ska vi verkligen slå fast detta i lag?
Den näst sista saken jag ville ta upp är paragraf tolv, om språket. Svenska
är verksamhetsspråket inom barnomsorgen. Svenska är verksamhetsspråket
inom barnomsorgen som kommunerna ordnar genom att köpa barnomsorgstjänster av annan huvudman. Det är bra att vi vet bakgrunden till att det står
så här i barnomsorgslagstiftning. Jag vill lyfta upp följande mening; ”verksamheterna ska stöda barn med annat modersmål än svenska”. Också det är
bra. Men här har åtminstone jag flera gånger fått signaler ifrån olika kommuner på Åland att detta börjar bli en väldigt stor utmaning för daghemmen att
klara av den här biten. Det många som flyttar hit från Baltikum, Thailand och
andra länder utan att barnet överhuvudtaget har några kunskaper i svenska.
Alla är förstås välkomna. Men, jag har hört att personalen tycker att man
måste lägga oerhört mycket tid på integrationen. Man känner att resten av
arbetet kan bli lite lidande. Detta hoppas jag också att man kunde ha ett speciellt hörande om i social- och miljöutskottet för att titta på hur det riktigt
förhåller sig. Jag ville nämna det för att jag inte har hört att det har tagits upp
i debatten tidigare.
Till sist så stöder jag framställningen. Vi vet alla vad det har varit mest kritik om, att man inte skulle kunna ha en dagvårdsplats om man är vårdledig.
Jag skall inte recensera alla insändare som har skrivits åt det ena eller det
andra hållet. Det är alltid så att om man ändrar någonting så blir det kritik.
Det är ofrånkomligt. Jag undrar ändå lite om vtm Gun-Mari Lindholms resonemangs om man skulle ha någon typ av övergångsarrangemang. Jag tror att
man skall vara försiktig med att hamna i en diskussion att de som är hemma
med sina barn är bättre föräldrar än de som har barnen på dagis och vice
versa. Det här är ett regelverk som har gällt. Om vi pratar om familjernas valfrihet så tror jag att familjerna har byggt upp sin livssituation utgående ifrån
de premisser som har rått nu.
Jag ber att social- och miljöutskottet också kunde titta på om det finns
några möjligheter till någon sorts övergångsarrangemang? Om det inte är
möjligt så kommer inte jag att lägga något ändringsförslag när lagen kommer
tillbaka, men frågan är ändå så pass viktig. Det är den tredje punkten som jag
ber att social- och miljöutskottet speciellt ska titta på.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! När det gäller paragraf tio, inomhusutrymmena, så skiljer
sig paragrafen inte i sak från bestämmelserna om lokalerna som var i
den tidigare barnomsorgslagen. Det enda vi har förtydligat är personalytan när där vi har klargjort och egentligen begränsat det lite. Man kan få
en jättestor personalyta om man har ett stort dagis med flera avdelningar. Ett av de stora kvalitetsargument, och det som är extremt viktigt för
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barnomsorgen, är att man har ändamålsenliga och tillräckligt stora lokaler.
När det gäller språket så är ltl Anders Eriksson helt inne på rätt i sitt
resonemang. Vi är bara i begynnelsen av att stöda barnen som har annat
modersmål än svenska. Där har landskapsregeringen utarbetat ett program och stöd för de här barnen. Vi har också ett litet budgetmoment
som kommunerna kan söka för att underlättar de här barnens integrering. Det finns ett stort, stort arbete att göra i den här frågan. Vi är, som
sagt var, bara i begynnelsen.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller den första delen så är jag också den första som ställer upp
på ett det ska vara ändamålsenliga utrymmen. Det är mycket möjligt,
minister Sjögren, att det har varit så här detaljerat tidigare. Jag blev förvånad att det var så pass detaljerat i lag hur personalytan skall vara utformad. När jag började titta på att det ska vara en personal per sju barn
och när det i följande paragraf står att det ska omfatta tre och en halv
kvadratmeter per barn, när vi pratar om personalytan, så blir man lite
förvånad när man räknar ihop det där. Men det ber jag speciellt socialoch miljöutskottet att titta på.
När det gäller språket så är det bra att ministern bekräftar att det är
en utmaning. Väldigt mycket av resurserna går åt att hjälpa dem som
inte klarar sig språkligt. Kan man göra någonting åt detta? Det här vill
jag också att utskottet tittar på.
Minister Katrin Sjögren, replik

Det är en pedagogisk utmaning. Det är viktigt att barn med annat modersmål än svenska får stöd i sin språkutveckling. I motsats till den allmänna uppfattningen så är det inte alltid så lätt för små barn att tillägna
sig ett nytt språk. Barnomsorgen behöver ägna extra kraft åt de barn
som har annat modersmål än svenska. Vi är bara i begynnelsen av detta
arbete. Vi vet hur många språk vi har på Åland, hur många nationaliteter vi har och vi har ett stort arbete framför oss.
Ltl Anders Eriksson, replik

Igen, värderade minister, jag har ingenting emot det här. Det är inte någon kritik. I och med att jag inte har noterat att det har lyfts upp tidigare
så vill jag lyfta upp just den här frågan. Det är självklart att dessa barn
ska få stöd i sin språkliga utveckling. Det är oerhört viktig. Det gäller att
se till att resurserna, i den krympande ekonomi vi har, räcker till överallt. Kan man göra det här på något annat sätt? Är det här ett bekymmer
eller inte? Det hoppas jag att man kan få svar ifrån utskottet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Som ordförande i social- och miljöutskottet är jag lite fundersam om det
finns några tankar hur man ska hantera den här frågan? Vi behandlade
frågan när det gäller språk ganska nyligen när vi tittade på nya handikapplagstiftningen. Detta är någonting som kommer att bli ganska dyrt
och kostsamt. Det här är viktigt för Åland. Vi ser att födelsetalet går ner
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och vi välkomnar dem som kommer hit utifrån. Men är det en flaggning
för att vi ska vara medvetna om att det kommer att bli en kostnad som
kommer att läggas på kommunerna eller finns det någon lösning på frågan. Man har lyft bollen, men kan man lägga bollen i någon riktning?
Om det finns någon lösning på det här så är vi tacksamma om vi fick den
med oss.
Ltl Anders Eriksson, replik

Nu förstod jag inte riktigt frågorna, men de var antagligen riktade till
mig. Nej, jag har inga färdiga tankar, jag har ingen patentlösning på det
här. Jag är inte medveten om man ifrån utskottet och landskapsregeringen känner till att man har en problematik här, som man givetvis ska
lösa. Alla ska vara välkomna att flytta till Åland. Alla ska få stöd att klara
sig när det gäller den språkliga integrationen. Det är inte det som jag
kritiserar. Jag ville lyfta frågan.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Jag funderade om ltl Eriksson hade någon tanke som
låg bakom, så skulle det ha varit bra om han hade utvecklat den. Men vi
får titta förutsättningslöst på det här. Vi har heller inte något konkret att
komma med. Men det kan hända att man lyckas hitta någon väg framåt
ur det här och att man får ned kostnaderna. Jag tror att man är väldigt
överens om att man ska ta hand om dessa barn på bästa möjliga sätt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag hade tio punkter som jag hade tänkt ta upp i mitt anförande. Men i
och med att de flesta punkter har nämnts så plockade jag bort punkter
och valde att ta upp dessa tre punkter. Jag ska grunna mera på den här
problematiken och återkomma till utskottsordförande Mattsson med lite
tankar. Det lovar jag.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Camilla Gunell

Herr talman! Hela barnomsorgslagen och det som bra med den är att lag reglera, att säkerställa och att ge alla lika rätt. Den tanken är god och den är genomgripande på alla punkter utom en. Tyvärr är det så, med en lag som innehåller många bra saker men en dålig, att fokus blir på det som är dåligt.
Om man redan har en uppnådd rättighet och medvetet går in och försämrar
så blir det naturligtvis kritik.
Det är lite tråkigt att man i punkten om inskränkningar i den subjektiva
rätten för barn under tre år, frångår det som tidigare har varit en uppnådd
rättighet och som ändå har uppskattats mycket.
Jag har en principiell invändning mot att man frångår en princip om generell rättighet och övergår till en princip om prövning, eftersom som vi alla här
talar om den nordiska modellen och välfärdssamhälle. Varje steg man tar av
från vägen blir ett steg bakåt för välfärdsmodellen.
Den andra principiella hållningen som vi tycker är fel är med hänvisning
till den s.k. garantilagen, landskapslagen om vissa grunder för landskapets
hushållning. Där anser vi att vi har en lagstadgad situation där åländska
mammor får sämre rättigheter än en mamma i motsvarande situation i riket.
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Det hjälper inte att säga att den åländska mamman får bättre lagskydd vad
gäller rätten till fritidsplats, specialbarnomsorg eller någonting annat. Man
hänvisar till en helhetssituation. I lagen står det att man ska ha minst samma
förmåner som invånarna i riket i övrigt under motsvarande förhållanden. Det
är det som man måste jämföra med. Jag skulle vilja att man i social- och miljöutskottet tittar på det här. Det som vi menar att är hela grunden för självstyrelselagens skrivningar. Garantilagen handlar om att när man reglerar i lag
ska man ha en miniminivå. Om vi sedan på Åland vill plussa på med andra
förmåner, att vi har det bättre vad gäller barnomsorgen i övrigt, så det är en
annan sak. Det är någonting som vi har en möjlighet och rättighet att göra.
Jag tycker att det definitivt inte handlar om att likrikta eller ha behov av att
göra samma som i Finland. Jag tycker att det är viktigt att leva upp till vår
egen lagstiftning om minst samma rättigheter i motsvarande situation. För
det är så det står.
Man måste utgå ifrån att den här lagstiftningen kommer att prövas i domstol eftersom vi vet av tidigare domslut att den subjektiva rätten är stark. Det
är väl kanske först då som man med säkerhet kan veta om det här är felaktigt.
Jag tycker det är synd, med en väldigt bra lagstiftning, att den missar på
den här punkten. Skulle man ha bibehållit den subjektiva rätten fullt ut så
skulle ingen vara gladare än vi att också stå här och säga att vi tycker att den
här lagen i sin helhet är mycket bra.
Försämringen har, som jag ser det, bara en enda målsättning och det är att
spara pengar inom kommunerna. Det är i och för sig en god tanke. Men det
finns inte några garantier för att de pengar som möjligtvis blir över kommer
att gå till någon annan social verksamhet som äldreomsorg eller någonting
annat. Förlorarna i det här fallet är föräldrarna, och särskilt kvinnor eftersom
det är kvinnor som fortfarande är i majoritet bland dem som är föräldralediga.
Jag undrar om resonemanget. att man inom kommunerna ska spara, faktiskt är långsiktigt hållbart?
Om en mamma är hemma med två barn under tre år och inte har någon
laglig rätt till avlastning från samhällets sida. Det är mycket troligt, eftersom
livssituationen kan vara så pass betungande, att man istället snabbare går ut i
förvärvsarbete, om man har ett jobb att gå till. Då lämnar man helt enkelt två
barn under tre år till dagis. Jag undrar om man har tittat på ett sådant scenario? Har man några utredningar i det fallet? Det är också helt möjligt att det
går på det sättet.
Det andra är, som ltl Sundback inne på, familjeplanering. Man kanske ser
till att barn 1 hinner bli tre år innan man får barn 2 så att man har möjligheten att ändå få avlastningen från samhällets sida.
Om jag har förstått det rätt så är det ett av de starka motiven till att man
har kvar det här också på rikssidan, eftersom man betonar småbarnsfamiljernas situation, där många drabbas av överbelastning och utbrändhet. Det är
en viktig grund för att den subjektiva rätten finns kvar.
En annan fråga som jag skulle vilja lyfta upp, som ltl Anders Eriksson var
inne på, är paragraf tolv, där man talar om barns språkliga och kulturella rättigheter. Det är helt riktigt att möta den ökade inflyttningen i det åländska
samhället med att vilja ägna de här grupperna av barn extra kraft. Men i paragrafen står det att man ska ge alla barn en god grund för sin kulturella och
språkliga identitet. Det här ordet sin, om jag kommer ifrån Thailand eller Est227

land, vad är då min språkliga och kulturella identitet? Det borde ju rimligen
vara thailändska eller estniska identitet. Är det här en öppning för språkduschar, hemspråksundervisning eller handlar det om att hjälpa till för assimilation och att stärka den språkliga svenska identiteten? Det vore intressant
att få det lite mera utvecklat. Jag tror att jag stannar här, tack.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Som jag sade tidigare så skulle det ha varit oändligt mycket enklare att bara plussa på hela vägen. Det finns en ekonomisk idealism som jag tycker att delvis saknas hos socialdemokraterna. Det är
svårt att matcha den här överbudspolitiken. Landskapsregeringen har
förhållit sig till fakta och till hur verkligheten ser ut.
När man pratar om generell välfärd så handlar det mycket om politiska ideologier men som kan ha liten förankring i verkligheten. Vi ser
att vi har generell välfärd som inte når fram till dem som bäst behöver
det. Vi på socialvårdsbyrån ser stora behov inom äldreomsorgen, inom
handikappservicen och inom barnskyddet. Det är en sak som vi hela tiden analyserar och försöker förbättra.
Ltl Camilla Gunell, replik

Som jag ser det finns det inga garantier att det blir pengar över med den
här inskränkningen i den subjektiva rätten. Jag tror inte att man har
tänkt tanken fullt ut vad det faktiskt kan leda till. Med tanke på den låga
nativitet som vi har på Åland så krävs det alla ansträngningar som finns
för att det ska bli fler barn på Åland. Onekligen är det billigaste alternativet för kommunerna att kvinnorna ställer upp och vårdar både barn
och nära anhöriga hemma. Men det är ett otroligt gammalmodigt tankesätt och någonting som man måste komma bort ifrån. Jag tror att det
finns mycket pengar att spara på annat sätt. Speciellt genom administrativa lösningar, som tidigare också har nämnts här i debatten, än att gå
ner och skära i verksamheter som man redan har sett till att finns och
som också har ett viktigt värde.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Jag tyckte att det var ltl Camilla Gunell som inledningsvis
var lite gammalmodig i sitt anförande. Hon pratade om mamman som
var föräldraledig och mamman som var ledig med hemvårdsstöd. När
det gäller föräldraledigheten så finns det möjligheter både för kvinnan
och mannen att vara föräldraledig och också när det gäller att vara
hemma och sköta barn som är under tre år.
När det gäller hela socialvården och landskapsandelarna för socialvården så vet vi att de har ökat enormt under de här åren. Det är jättebra, men det finns en brist i landskapsandelssystemet och det är kontrollfunktionen att pengarna faktiskt går till socialvården. Det anser jag
som en viktig del när man reformerar landskapsandelssystemet nästa
gång.
När det gäller valfriheten inom socialvården så vet vi att om någon får
mer valfrihet så blir det mindre valfrihet för någon annan. När det gäller
den stora omsorgsbördan, som till stora delar utförs av kvinnor, så vet vi
att det t.ex. finns ett stort behov hos funktionshindrade och närståendevårdare.
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Ltl Camilla Gunell, replik

Nu finns det inga garantier för att de här pengarna, som möjligtvis blir
över, går till någon annan socialvård. Det kan inte minister Katrin Sjögren garantera och ingen annan heller. Pengarna kan lika gärna gå till
någonting annat. Jag vill inte försämra den här rätten. Jag tycker att vi
ska acceptera att det finns många olika föräldrar, det finns många olika
familjer, det finns många olika behov och situationen ser olika ut i
kommunerna om vad man kan erbjuda från kommunalt håll. Det är en
klar försämring och inskränkning av valfriheten. Det förvånar mig att
man på en punkt inte följer logiken i övrigt som vill lagstadga, säkerställa och förbättra. Att minska valfriheten, jag är förvånad över att det
kommer från minister Sjögren, som annars, tror jag, jobbar för kvinnornas rättigheter, men inte på den här punkten!
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Jag blev inspirerad av ltl Johan Ehn när han tog upp frågan om
privat barnomsorg eller enskild barnomsorg. Han kallade det för privata alternativ. Det är ett begrepp som är ganska tydligt. Men i lagen talar man om
fysisk eller juridisk person som kan godkännas som huvudman.
I Mariehamns stad har vi sedan lång tid tillbaka, utgående från motsvarande paragraf i gällande lag, betalat ut ett ganska omfattande stöd till Mariehamns församlings barnomsorg. Jag har nog för min del tyckt att det inte är
privat eller enskild barnomsorg. Församlingen och kyrkan är ju ett offentligträttsligt samfund med rätt att själv uppbära skatt för all sin verksamhet. Det
grundar sig hela vår folkkyrka på. Jag har tagit upp den här frågan. En gång
gick jag till och med så långt att jag besvärade mig men och oturligt nog så
räknade jag fel på dagarna, så besväret kom in för sent. Men det hade varit
väldigt intressant att få det prövat. Jag menar att kommunen inte har rätt,
med stöd i den här paragrafen, att betala pengar till ett annat offentligträttsligt samfund som har skatterätt. Det är att använda de kommunala skattemedlen på fel grund. Jag har försökt att fråga de kloka i det här huset men
inte har jag fått några svar. Frågar man jurister så säger de å ena och å andra
sidan, det är egentligen kanske bara domstolen som slutligt kan avgöra detta.
Det kunde också klargöras av lagstiftaren. Jag vill att social- och miljöutskottet tar upp den här frågan. Om ni tänker själva så är det ju konstigt att kommunen, som ett offentligträttsligt samfund, skulle betala pengar till församlingen. Det är som att Mariehamns stad skulle betala pengar till en annan
kommun för deras dagisverksamhet och kallade det enskilt. Det här har långa
tider varit ett huvudbry för mig. Jag tycker att det skulle vara intressant att
utskottet närmare tittar just på den saken.
Vad gäller privata daghem så har det ofta framkommit här, speciellt av vtm
Lindholm, som har erfarenhet av det här, att det är investeringskostnaderna
som är problematiska. Vill man satsa på utrymmen som är lämpliga, och som
uppfyller alla lagens krav på verksamhet för barnomsorg, så är det ganska
dyrt och kostsamt. Där går inte samhället in och ger tillräckligt med stöd. Den
verkliga pålen i köttet för den här verksamheten är kommuner som direkt har
motverkat privata alternativ. I åtminstone två landskommuner har man sett
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till att enskilda daghem inte har kommit till stånd. Om de har kommit till
stånd så har de frusits ut eller så har man med olika medel sett till att det har
blivit så svårt för dem att verka så att de har upphört. Argumentet är att
kommunen, genom den här paragrafen, får dubbla daghem och det finns inte
behov för dem. Det kommunala daghemmet blöder p.g.a. det privata och
kostnaden blir för stor. Då ska man ju inte ha en sådan här lagstiftning. Då
vill man ju, de facto, inte ha enskilda daghem, åtminstone inte i landskommunerna. Där är det väl regeringspartierna som har makten i så gott som alla
kommuner. Det är nog viktigt att ni bestämmer er nu en gång för alla. Vill ni
ha enskilda dagis eller inte? Och på vilka villkor vill ni ha dem, så att de inte
kan torpederas?
Jag tycker nog att vi måste få ett klargörande av ministern på vad som avses med sista meningen i § 12 när det gäller språkparagrafen; ”verksamheterna ska stöda barn med annat modersmål än svenska och ge alla barn en
god grund för sin kulturella och språkliga identitet”. Med det kan man väl
inte mena någonting annat än en annan kulturell och språklig identitet än
den åländska och det svenska språket? Eller varför har man den här? Hur ska
man ge stöd till ett sådant barns språkliga identitet om det inte är på deras
eget modersmål? Eller ska man ge språkligt stöd på svenska till ett barn som
t.ex. har estniska som modersmål?
Jag tycker att den här skrivningen är bra men jag undrar hur den ska tilllämpas i praktiken? Man vill att den här paragrafen ska smygas in och sedan
börjar man tillämpa den i efterskott. Kanske det till och med får förekomma
annat språk än svenska på dagis, inte mig emot. Motståndet har ju varit
starkt tidigare, speciellt ifrån centern men också ifrån andra partier. Det får
absolut inte användas några andra språk än svenska i vare sig dagis i eller
skolor. Naturligtvis får man ha undervisning i skolorna enligt läroplanen i
engelska, franska och till och med i finska. Men att man skulle få stödja ett
barn som har en annan språklig identitet, som jag ser det så kan det inte betyda någonting annat än att man kan prata med barnen på deras modersmål.
Är det då alla andra språk utom finskan som avses? Det är väl det som är den
springande punkten. I så fall är det revolutionerande med 12 §, inte mig
emot, jag tror inte att Ålands enspråkiga status hotas av detta. Men en förklaring av minister tarvar det nog. Tack, herr talman.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Talman! Det var en väldigt viktigt aspekt i den här framställningen som ltl
Sundback tog upp. Möjligheter för enskilda daghem att erhålla någon form av
stöd från samhället när det gäller anläggningskostnader. Det är precis på
samma sätt som andra företag också får. Jag vet av egen erfarenhet att detta
är helt omöjligt idag och har varit helt omöjligt. Jag har också noterat att
landskapsregeringen har givit en form av stöd som anläggningsbidrag till Stiftelsen Hemmet i Lemland. Det är säkert också numera möjligt för andra typer av företag av sociala tjänster att få stöd, tänker jag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Verksamhetsspråket inom barnomsorgen på Åland är
svenska. Landskapsregeringen har tagit fram en rapport där vi har kart230

lagt situationen och vi kommer med konkreta åtgärder för att underlätta
att barn med annat modersmål än svenska ska få en god grund för sin
kulturella och språkliga identitet. Det finns också ett undervisningsmaterial som vi har utarbetat och distribuerat till kommunerna. Jag anser att det är en stor tillgång för Åland att ha barn som kan många språk.
Det kommer det åländska samhället att ha stor nytta av i framtiden i en
allt mer globaliserad värld.
När det gäller hemspråksundervisning så har vi varken resurser eller
tillgångar till detta ännu, vill jag påstå. Vi måste ge barnen en positiv
känsla för sitt eget ursprungshemland och sitt språk.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag delar de ambitionerna. Jag hoppas att den här skrivningen innehåller just detta. Jag tycker fortfarande att ministern går
som katten kring het gröt i den här frågan. Är det möjligt, med den här
utgångspunkten, att tala olika språk med barnen på dagis eller riskerar
man då att hamna i tidningen som någon slags landsförrädare?
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Det är väl kanske egentligen en fråga om påvens skägg.
Om vi har 70 olika språk på Åland, hur skall vi då kunna tillgodogöra
alla språk? Jag tänker mig olika temaveckor på dagis, man får höra hur
man räknar på thailändska eller engelska. Allt för att man ska understyrka och se det som en rikedom att barnen har möjlighet att tala flera
språk.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, om man får räkna på thailändska så får man väl räkna på alla andra
70 språk och kanske lära sig att säga; god dag, tack så mycket och glad
påsk osv. Det är ett stort framsteg mot tidigare diskussioner och den
förra barnomsorgslagen, där det var kalabalik med det här och situationen var en helt annan. Jag får bara gratulera ministern för att man
kan se en skymt av att man kan driva integrationspolitik med stöd av 12
§ i barnomsorgslagen. Jag hoppas att utskottet bekräftar det.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Runar Karlsson

Herr talman! Jag tycker också, som andra har sagt här, att landskapsregeringen och minister Katrin Sjögren i spetsen har gjort ett bra jobb och försökt
pussla ihop lagstiftningen tillsammans med andra lagstiftningar med tanke
på den ekonomiska situation vi har i landskapet. Jag tycker att socialdemokraterna kör på ungefär som vi skulle ha en sedelpress i källaren och att vi
inte alls skulle beröras av den ekonomiska situationen i världen, vilket vi gör
mer och mer och kommer att göra. Det är inte slut ännu. Vi kommer antagligen att behöva dra åt tumskruvarna ännu mera.
Landskapsregeringen och lagtinget har sagt att utbildning och sjukvård ska
prioriteras. De andra områdena måste vi se över. Inom detta område har man
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sett över den subjektiva rätten för föräldrar som är hemma. Man må tycka att
det är bättre att satsa resurserna på dem som inte klarar sig själva istället för
dem som klarar sig själva. Jag tänker på sjuka, handikappade och andra. Här
har man sytt ihop lagstiftningen om utkomststöd för pensionärer som har dåligt ställt. De kan få lite till från kommunerna. Handikapplagen ger också mer
stöd till dem som verkligen behöver det på bekostnad av barn som har föräldrarna hemma. Det måste man säga att är en bra prioritering. En tydlig prioritering av resurserna har också socialdemokraterna efterlyst. Här har man
verkligen prioriterat. Det ska vi gratulera landskapsregeringen för. Det stöder
jag och centern naturligtvis.
Kommunerna har också ett trångmål i.o.m att vi inte kan räkna med högre
skatteintäkter för kommunerna de kommande åren, antagligen lägre. Indexjusteringen till kommunerna för detta år har slopats. Det är nog en början på
lite mera åtstramningar för dem som klarar sig själva.
Herr talman! Det har kommit in en liten språkdebatt här. Vi får väl hoppas
att utskottet tittar exakt på vad man menar. Om vi har så många språk på
Åland, vilket vi har tack vare inflyttningen, blir det orimligt att personalen
ska kunna alla språk för att prata med barnen. Det faller på sin egen orimlighet. Jag hoppas att utskottet ser på detta med tanke på Ålands enspråkiga
status, att den inte rubbas på något sätt.
Herr talman! Till sist angående landskapslagen om vissa grunder för landskapets hushållning som socialdemokraterna i en motion hänvisade till. Det
står i § 1; ”vid handhavande av landskapets hushållning och vid anslagets
fördelning i årsstaten skall iakttas vad denna lag föreskriver.” Man menar
ju då landskapets hushållning. Man kan indirekt läsa också kommunernas
service. Landskapsregeringen gav för några år sedan ett rejält tillskott till
kommunerna för att kunna handha en social service som väl motsvarar det
finska. Jag tycker att till den delen har man uppfyllt den här lagstiftningen
också.
Vi borde nog faktiskt fundera på om inte den här lagstiftningen borde slopas med tanke på ramlagsdiskussionerna vi har haft här. Det måste ju vara
orimligt att ha en sådan här lagstiftning som så här intimt förknippar oss med
den finländska lagstiftningen fast vi har egen behörighet. Om ramlagsdiskussionerna blir konkreta så kommer antagligen den här lagstiftningen att
falla automatiskt. Vi kan inte å ena sidan bestämma allting själva, å andra sidan titta i finska lagen vad vi ska få bestämma om. Man borde titta över den
här lagstiftningen om man vill ha en självstyrelse.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Det sista tyckte jag var det mest fantastiska, att vi ska ha
ramlag också inom barnomsorgen. Det finns en grundlag i Finland, där
regleras rätten till sociala förmåner. Det kanske skulle vara värt att läsa
den. Rätterna ska regleras i lag, landskapslag för oss, just för att regeringar inte ska kunna göra ena året si och andra året så. Jag tror inte att
vi ska ha ramlag inom barnomsorgen.
I Finland har man prioriteringen av den subjektiva rätten kvar, trots
att den finländska ekonomin är mycket sämre än den åländska. Minister
Runar Karlsson gör sig till tolk för en behovsprövad socialpolitik, d.v.s.
den gamla fattigvården, som man tog bort med den generella nordiska
välfärden.
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Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Runar Karlsson, replik

Talman! Jag tror att ltl Sundback inte förstår vad jag egentligen sade. Vi
ska ju ha en ramlag för Åland. Då är frågan om vi ska ha en lagstiftning
som binder upp oss så mycket till den finska lagstiftningen? All lagstiftning och budgetering sätter nivån på vilken servicenivå vi vill ha. Man
har en lagstiftning men sedan kommer man inte emot med pengar i
budgeten. Vad är det för mening med det?
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag kan berätta för ltl Runar Karlsson att det faktiskt är ännu värre på
Åland. Vi har vare sig tillräcklig lagstiftning eller tillräckliga medel inom
socialpolitiken. Det är många års försummelser som ligger bakom det.
Fokuseringen i ltl Runar Karlssons parti har varit mera på primärnäringarna. Därför har vi nu en ekonomi där pengarna slukas till skärgårdstrafik, primärnäringar och sedan till hälso- och sjukvård. Socialpolitiken har varit försummat under många år.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Som ltl Sundback vet så har ju centern suttit i regeringsställning sedan 19 76 och byggt upp den här välfärden, som vi har på
Åland, att vara är unik i Norden och kanske också i världen. Vi har gott
och väl bättre socialvård än i omkringliggande regioner. Det vet jag själv.
Jag har anhöriga inom de inrättningarna så jag vet att vi har det väl så
bra ställt som alla andra, bättre antagligen. Så detta tror jag inte på.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Ltl Runar Karlsson har helt rätt. Jag hade ett uppdrag att
se till helheten och jobba parallellt med barnomsorgslagen, förebyggande utkomststödet och handikappservicelagen. Vi har flera sociala
lagstiftningar som vi behöver uppdatera t.ex. utkomststödet.
När det gäller socialvården så dristar jag mig till att hålla med ltl
Barbro Sundback. Också Åland lever under grundlagen. När vi diskuterade självstyrelselagen så säger bl.a. Markku Suksi att den åländska sociala lagstiftningen behöver förverkliga de grundläggande rättigheter
som finns i grundlagen. Vi kan inte helt och hållet mixtra själva här
hemma.
Ltl Runar Karlsson, replik

Talman! Om det är så som minister Sjögren säger, att vi inte följer
grundlagen, då är det förstås allvarligt. Naturligtvis måste vi också följa
grundlagen. Då är vi inne på att det ska prioriteras, någonting annat ska
tas bort istället. Vi kan inte bara plussa på och plussa på. Det går inte
längre. Om två år måste vi börja ta upp stora lån i landskapet om vi fortsätter så här. Men naturligtvis, grundlagen ska följas även här. Det håller jag med om. Vi får väl se hur landskapsregeringen agerar med kommande prioriteringar.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Talman! Jag vill ge beröm till ltl Barbro Sundback som tog upp detta med enskilda daghem. Hon hade verkligen en poäng i sitt anförande och tog upp en
väldigt väsentlig sak vad beträffar möjligheterna att starta och upprätthålla
enskilda daghem. Det här är någonting som jag verkligen skulle vilja att utskottet skulle titta på; de enskilda daghemmens möjligheter att erhålla någon
form av finansieringsstödet ifrån landskapsregeringen. Den här frågan har
varit på tapeten i många andra sammanhang. Frågan hör inte direkt till detta
ärende men det är en verksamhetsförutsättning för enskilda daghem.
Vi har sett att det finns olika behandlingar mellan olika typer av social omsorg. Vi har exempelvis det privata äldreboendet, Villa Carita, som inte erhållit någon form av finansieringsstöd, medan vi har Stiftelsen Hemmet i Lemland som de facto har fått stöd. Det skulle vara väldigt viktigt att man har någon form av mening i sitt utlåtande ifrån social- och miljöutskottet huruvida
det finns möjlighet och rätt för också enskilda daghem, som sorterar under
social verksamhet, att erhålla någon form av investeringsstöd ifrån samhället.
Jag har motionerat om den här frågan många gånger. Man säger att det finns,
man har haft företagsamhetens år och alldeles särskilt lyft upp kvinnors företagande, men de facto ser vi fortsättningsvis att det finns olika behandlingar
vad beträffar dessa företag. Jag skulle verkligen vilja att vi får veta hur det
egentligen ligger till, tack.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Det är trevligt att både ltl Sundback och vtm Lindholm
hänger på den diskussion som jag startade i mitt anförande, att fundera
kring de privata daghemmens möjligheter att existera. Som jag nämnde
i mitt anförande så tror jag att det är viktigt att utskottet tar sig en ordentlig funderare på de verksamhetsförutsättningar som finns. Vtm
Lindholm tar nu upp en av de viktiga sakerna här, hur man kan få ett investeringsstöd. I mitt anförande lyfte jag också att detta med barnomsorgspeng kan ha en ganska stor betydelse för det här. Man ger föräldrarna en reell möjlighet att välja också det privata alternativet.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag vet att frisinnad samverkan har varit väldigt positivt inställda redan initialt när den här lagen skulle komma till. Också under
tidigare ministern Harriet Lindemans tid ställde man sig positiv till enskilda daghem. Jag hoppas verkligen att man tittar på det här ifrån utskottets sida.
Sedan när det gäller barnomsorgspeng, där har vi, obunden samling
och frisinnad samverkan, också haft en gemensam linje. Tyvärr kan vi
bara konstatera att det inte finns någon majoritet för detta, därav har vi
också ett annat förslag vad beträffar landskapslagen om stöd för vård av
barn i hemmet, som vi däremot kanske t.o.m. kan få en majoritet för.
Ltl Johan Ehn, replik

Talman! Jag delar besvikelsen med vtm Lindholm över att man inte hittills fått gehör för det här. Jag föreslog också i mitt anförande att man
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skulle försöka koppla ihop de här frågorna nu. När man diskuterar
barnomsorgslagstiftningen, och nu ser en diskussion kring hur man
också kunde vara med och stöda privata initiativ inom omsorgen, så
kunde man kanske få in det i utskottet att diskutera de här två bitar tillsammans. Vi kunde pressa på ifrån oppositionens sida att föra ett resonemang kring detta. Nu när vi också har socialdemokraterna med på tåget att föra det här resonemanget så kanske det åtminstone kan vara lite
mera fart på det tåget. Förhoppningsvis finns det också i regeringsblockets sådana som skulle kunna tänka sig att föra resonemanget vidare.
Med tanke på inläggen vi har hört under dagen, ifrån båda regeringspartierna, så tycker jag att den diskussionen borde vara intressant för dem
och också innehållet i lagstiftningen där man nu börjar lyfta över mera
ansvar på familjen igen.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ja, jag tycker att just tanken med en barnomsorgspeng eller
någon form av vårdcheck skulle vara ett väldigt bra initiativ framåt med
tanke på den valfrihet som många partier lyfta fram, åtminstone i valrörelsens tid pratade man mycket om valfrihet. Vi kan också konstatera att
t.o.m. socialdemokraterna nu är inne för valfrihet inom barnomsorgen.
Det borde finnas en ganska bred majoritet för de här tankarna numera.
Alldeles särskilt vad beträffar finansieringen, av och till enskilda daghem, tycker jag att är viktigt att man tittar på ifrån utskottet sida.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Jag får bara konstatera att jag sällar mig till den skaran.
Jag tycker att det är en stor brist att vi inte har sådana strukturer som
kan premiera service och tjänstesektorn i våra stödsystem. Det går långsamt och det är en fråga som är på näringsavdelningens bord. Jag kan
bara bekräfta att jag tycker, likt Vtm Lindholm, att det skulle vara ytterst
väsentligt att vi skulle kunna ha stödsystem också för service- och tjänstesektorn.
Minister Katrin Sjögren, replik

Talman! Det har sagts till mig, vid olika tillfällen då jag har motionerat,
ställt enkel fråga och då jag har tagit upp det i frågestunden, att arbetet
har inletts, det har varit en viktig del i företagsamhetens år och att man
alldeles särskilt skulle lyfta upp kvinnoföretagen. Vi vet att de flesta
kvinnor som startar företag gör det inom service och tjänster. Därför
skulle det förstås idag redan vara möjligt att man skulle få det om man
hade jobbat med det under 2009. Vi kan också notera att det tydligen
finns en olik behandling mellan den här typen av service när det gäller
social omsorg. Man behöver nog reda ut detta. En del får och andra får
inte. Vad av denna skillnad?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Jag blir lite fundersam över utredningen som utskottet ska göra och vilka förväntningar man har på oss. Det känns ganska
stort att man ska komma med ett svar på den här frågan just nu. Det kan
vara ganska många formuleringar kring detta. Vill man bara ha ett ja eller nej, eller vilka utredningar förväntar man sig att vi ska göra?
Är det uteslutande ett startstöd, som vi pratar om, för att man ska
komma i gång eller ska det vara ytterligare mera pengar?
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det är klart att man säkert kan utreda mycket kring den här
frågan. Men man kan också initialt be näringsavdelningen och näringsministern att redogöra för hur läget ser ut idag. Vilka möjligheter har
jag, om jag kommer till landskapsregeringen, för att få hjälpa att köpa
ett hus för att renovera det, bygga om det för att t.ex. starta ett enskilt
daghem? Det har varit omöjligt förut. Finns den möjligheten idag? Om
det fortfarande inte är möjligt, varför är det inte möjligt?
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Ja, det var ett utförligt svar på frågan. Det är med
andra ord ett startbidrag som man är ute efter.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Någon form av ett startbidrag eller någon form av säkerhet så
att de personer som startar företaget, precis som man startar ett företag
i perifera Åland, får någon form av startbidrag. Startar man en verkstad
i skärgården där det är frågan om skruvar och muttrar så då brukar man
få startbidrag men inte när det gäller social omsorg, vilket jag tycker att
är fel.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Olof Erland

Talman! Några kommentarer till den senare frågan. Jag tänkte på en rubrik i
tidningen, för inte så länge sedan, där det stod att kvinnor inte kan få startstöd. Det stämmer inte. Startstöd finns för unga jordbrukare. Det är det enda
startstödet som finns, vad jag vet. Det gäller både män och kvinnor.
Sedan att varenda verkstad i skärgården skulle få stöd, så var det förr i tiden med de gamla regionalstöden, man gav stöd för byggnader och maskiner
för tillverkande företag. Bortsett ifrån de två senaste åren där jag medvetet
inte har följt utvecklingen har det på senare år inom näringsavdelningen blivit en tendens att gå över till stöd av tjänsteföretag, kunskapsföretag och innovationer. Till och med teknologicentrum sysslar idag med tjänsteföretag
när det gäller företag som man tar in i det s.k. Växthuset. Det är ingen omöjlighet för ett omsorgsföretag att komma in i stödsystemet även om det borde
utvecklas och tydliggöras mycket mer. Det finns stöd för sociala företag som
sysslar med den här typen av verksamhet. Men det är fortfarande ganska diffust. Vad är orsaken till att man inte får investeringsstöd? Det är ofta frågan
om lokaler som har olika användningsområden i ett tjänsteföretag. Om man
har ett kontor för ett IT-företag så kanske man lätt kan flytta ut, då har man
investerat med stöd i lokaler som sedan ska gå vidare till försäljning eller ut236

hyrning. Den delen är ganska svår. Man borde kanske fundera på ett särskilt
startstöd, möjligen kopplat till beskattningen. I skärgården har vi sänkning av
arbetsgivaravgiften. Det kunde systematiseras. Vi har nämligen ett stort behov av en flera tjänsteföretag också inom hälso- och sjukvården. Där borde
man koppla ihop hela mjuka, sociala sidan och se på tjänsteföretagsutveckling.
Det finns andra exempel, Stiftelsen Hemmet sysslar med omvårdnad. Det
är en stiftelse, en etablerad verksamhet, som har verkat i många år. De har
kontrakt med kommuner och de har fått PAF-stöd. Det stödet är ju inte omöjligt för någon verksamhet att få. När man utvecklar ett stöd skulle man göra
det mera systematiskt så att den som startar ett företag inom omsorgssektorn
klart skulle få veta vilka startvillkoren är. Det är absolut inte någon orimlighet. Men jag vet inte om social- och miljöutskottet skall utreda allt detta. Det
bör komma in i den pågående utvecklingen av näringspolitiken.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det stämmer, precis som ltl Olof Erland säger, att det finns ett
stort behov av detta. Med de skrivningar som man har i budgeten för
2010 och skrivningar som vi säkert kommer att se i framtiden så kommer vi att behöva lyfta verksamheter från offentlig sektor till mera privat. Då måste vi också skapa förutsättningar för det tilltänkta näringslivet och inom social omsorg. I dag är det ganska omöjligt.
Stiftelsen Hemmet har fått PAF-bidrag. Vi vet också att det finns annan social omsorg, jag nämnde t.ex. Villa Carita, som har fått kalla handen ifrån landskapsregeringen. Man har sagt att det inte är möjligt att få
något, därav har man heller inte ansökt eftersom man har fått den informationen.
Ltl Olof Erland, replik

Talman! Den rätta vägen att gå är att utveckla regelsystemet. Det finns i
dag privata företagare inom hälso- och sjukvården, tandläkare och sådan som är kopplat till sjukvården på ett eller annat sätt; fotvård, massage, kiropraktor och ren läkarvård som bygger upp sin verksamhet utan
stöd i princip, men naturligtvis med tydliga regelverk för själva verksamheten. När det gäller mindre företag, t.ex. en persons företag, två
personers företag eller s.k. sociala företag, där man går in i andelsförhållanden, där finns det också anledning att se över skattesystemet och avdragsmöjligheterna. Där har vi en öppning i framtiden.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det tilltänkta vårdhuset, det som nu Medimar International
håller på att planera och uppför, där kommer man också att gå ut med
en emission till allmänheten. Jag tycker inte att det är riktigt jämförbart
om man har ett näringsliv som står bakom sig, vilket kanske små kvinnoföretag inte har.
Jag tror att vi kan vara eniga om att det finns många frågetecken runt
det här. Om det är så att utskottet upptäcker att det här blir alldeles för
stort arbete så hoppas jag ändå att man kan ha en formulering där man
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säger att man ger landskapsregeringen i uppdrag att göra detta möjligt
för framtida företag.
Ltl Olof Erland, replik

Den verksamhet som berör privat läkarvård, medicin och operationer
har fått utredningsstöd från landskapsregeringen. En formulering i social- och miljöutskottet är bra men jag tycker nog att man ska se på de
konkreta möjligheterna när det gäller skattereglering, avdragsmöjligheter, inledningsstöd och arbetsgivaravgifter. Det viktiga är att man gör ett
tydligt regelverk riktat mot den här sektorn som definitivt är en tillväxtsektor, en expansions möjlighet och det möjliggör arbetsplatser som
man själv skapar i den här verksamheten. Jag tycker att budskapet ska
vara klart att både utskottet och landskapsregeringen har anledning att
jobba vidare på den här saken.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras
till social- och miljöutskottet.
Remiss
3

Ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet
Landskapsregeringens framställning (FR 16/2009-2010)
Vicetalman Gun-Mari Lindholms m.fl. lagmotion (LM 1/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 17 mars.

Första behandling
4

Godkännande av avtalet med Anguilla om upplysningar i fråga om skatteärenden
Lagutskottets betänkande (LU 17/2009-2010)
Republikens presidents framställning (RP 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 utskottet. Diskussion.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Jag tar mig friheten att samla ihop ärendena 4-8 som gäller informations avtal Anguilla, Cooköarna, Samoa, Turks- och Caicosöarna och
San Marino. Det här är en rad i utvecklingen av olika avtal mellan länder som
har möjlighet att placera kapital. Det är inte alltid frågan om olaglig verksamhet, men det är frågan om verksamhet som inte kommer upp i beskattningen. Därför vill man ha de här ömsesidiga upplysningarna. I Sverige har
man gjort en uppskattning av det kapital som är placerad i den här typen av
områden, det är ett åttiotal som man nu diskuterar och har avtal med. Det rör
sig om 250 miljarder euro. På Åland skulle det kanske motsvara 100 miljoner
euro, om vi direkt översätter befolkningsandelen. Så mycket kanske det inte
är, för vi har inte samma kapitalintensiva verksamhet som Sverige har med
sina är multinationella bolag och många tjänstemän som jobbar utomlands.
Men det finns säkert ett tiotal miljoner åländska pengar någonstans i världen.
Det finns också verksamheter som är registrerade på t.ex. Bahamas.
Herr talman! Dessa avtal är likartade, de följer ett modellavtal som OECD
har uppgjort. Det har redan medfört att kapitalströmmarna från de här områdena kommer tillbaka t.ex. till Sverige i rätt så stora mängder.
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Talmannen
Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet?
Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
5

Godkännande av avtalet med Cooköarna om upplysningar i fråga om skatteärenden
Lagutskottets betänkande (LU 18/2009-2010)
Republikens presidents framställning (RP 11/2009-2010)
Först tillåts diskussion och därefter kan förslag väckas om remiss till stora utskottet.
Diskussion. Ingen diskussion.
Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling
är avslutad.

Första behandling
6

Godkännande av avtalet med Samoa om upplysningar i fråga om skatteärenden
Lagutskottets betänkande (LU 19/2009-2010)
Republikens presidents framställning (RP 12/2009-2010)
Först tillåts diskussion och därefter kan förslag väckas om remiss till stora utskottet.
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 avtalet med Turks- och Caicosöarna om upplysningar i fråga om
skatteärenden
Lagutskottets betänkande (LU 20/2009-2010)
Republikens presidents framställning (RP 13/2009-2010)
Först tillåts diskussion och därefter kan förslag väckas om remiss till stora utskottet.
Diskussion. Ingen diskussion.
Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss.
Ärendets första behandling är avslutad.

Första behandling
8

Godkännande av avtalet med San Marino om upplysningar i fråga om skatteärenden
Lagutskottets betänkande (LU 21/2009-2010)
Republikens presidents framställning (RP 14/2009-2010)
Först tillåts diskussion och därefter kan förslag väckas om remiss till stora utskottet.
Diskussion. Ingen diskussion.
Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss.
Ärendets första behandling är avslutad.

Första behandling
9

Godkännande av avtalet med Indien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra
kringgående av skatt
Lagutskottets betänkande (LU 22/2009-2010)
Republikens presidents framställning (RP 15/2009-2010)
Först tillåts diskussion och därefter kan förslag väckas om remiss till stora utskottet.
Diskussion.
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Ltl Olof Erland

Herr talman! Det här är ett lite annorlunda ärende. Jag kunde kanske upplysa den intresserade församlingen här att vi i lagutskottet, med tanke på det
ekonomiska läget, beslutat att inte besöka de här öarna och områdena. Vi har
inte räknat ut besparingen, men den torde vara avsevärd.
När det gäller Indien tänkte jag bara kort förklara att de andra ärendena
gällde upplysningar och avtal om att man utbyter information.
När det gäller Indien så är det dubbelbeskattningsavtal som Finland, och
alla nordiska länder, har gemensamt med andra länder som man handlar
med i någon väsentlig utsträckning och där man jobbar i olika länder. Därför
räcker det inte med upplysningar, utan det är ett regelverk som säger att man
inte kan beskatta en person eller ett företag i två länder för samma vinst eller
inkomst. Har man bott i en viss tid i ett land så räknas inkomsterna dit. Flyttar man räknas det till det landet man flyttar. Det är ett s.k. dubbelbeskattningsavtal som inte betyder att man dubbelbeskattar. Avtalet betyder att man
undviker dubbelbeskattning och man undviker skatteflykt. Det här gäller Indien och vi ska inte heller göra ett studiebesök dit för tillfället.
Talmannen
Begäres ordet ytterligare? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora
utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.
Föredras
10

Skapande av en gemensam räddningsmyndighet
Ltl Johan Ehns enkla fråga (EF 6/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas vid ett senare plenum.

Enda behandling efter bordläggning
11

Talmannens representationsersättning
Talmanskonferensens framställning (TMK 3/2009-2010)
Ärendet bordlades den 10 mars 2010.
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Fredrik Karlström

Fru talman! Det var jag som var upphovsman till att det här ärendet bordlades. Jag är glad att jag fick det bordlagt för då fick jag ärendet tillrättavisat.
Jag vill först säga att det är att sila mygg och svälja elefanter. Jag anser att
talmannens uppgifter bl.a. är ganska mycket representation. Att man då skär
ner hans representationskonto med 50 procent tycker jag inte riktigt var förståndigt. Nu har det kommit till min kännedom att det här handlar om talmannens privata kläder. Det tycker jag att är ännu värre. Jag kommer inte att
förslå något nu. Jag hade tänkt att vi skulle höja upp det här beloppet till
3 580 euro som var föreslaget.
Jag skulle vilja ge landskapsregeringen och talmannen i uppgift att titta
över representationskostnaderna både för lantrådet och för talmannen eftersom beloppet inte används för att representera Åland utan mera för att representera sig själv i form av kläder och produkter.
Jag hoppas att vi slipper se den här kostnaden i nästa års budget. Eftersom
talmannen har en månadslön på dryga 5 000 euro så har han nog råd att
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köpa sina arbetskläder själv. Jag tycker att vi kan försöka jobba för att ta bort
den här felaktiga representationskostnaden som kan misstolkas till att representera Åland. Det handlar ju mer om att representera sig själv. Tack, fru
talman!
Talmannen
Begäres ordet ytterligare? 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 behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Enda behandling
12

Temporär ändring av Ålands lagtings beslut om arvode för lagtingsledamot
Talmanskonferensens framställning (TMK 6/2009-2010)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Vtm Gunnar Jansson

Tack fru talman! Det här är ett ärende som gäller oss alla, men ingen är jävig
ändå. Lite i linje med föregående förslår här talmanskonferensen att lagtingsledamöternas arvoden för 2010 skall sänka med 3,89 procent. Det baserar sig
på solidaritet med samtliga landskapsanställda som av ekonomiska skäl träffas av en löneminskning under år 2010 motsvarande lön för två veckor. 3,89
procent är ett uttryck för 2 av 52 veckor.
Lagtingsledamöterna, vi alla här, och lagtingets kanslipersonal går in för
den här sänkningen. I linje därmed föreläggs detta förslag från talmanskonferensen, som har förberetts i kanslikommissionen, att nu avgöras i enda behandling.
I framställningen redovisas för de ekonomiska effekterna och hur det tekniskt ska gå till att reglera dessa saker. Jag äskar därför bifall till talmanskonferensens framställning, tack.
Talmannen
Begäres ordet?
Ltl Roger Jansson

Fru talman! Jag har två synpunkter i anledning av det här ärendet, som har
behandlats ganska ingående under en längre tid i kanslikommissionen. Behandlingen började i samband med att lagtinget skulle avlämna sitt förslag
till budget för 2010 till landskapsregeringen. Principen har alltid varit att
landskapsregeringen till hundra procent följer det förslag som lämnas ifrån
lagtinget. Så har det alltid varit.
Den formuleringen som kanslikommissionen valde, som det står här i
framställningen; ”för den händelse att landskapsregeringen beslutar att
minska alla anslag som innehåller löner, generellt med ett belopp som motsvarar lönen under två veckor, ska det göras en motsvarande sänkning för
både lagtingets personal och lagtingsledamöterna.” Det här har resulterat i
en del kritik ifrån vår sida, att landskapsregeringen, när man lade sitt förslag,
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inte hade läst det här förslaget tydligt. Vi har nöjt oss med situationen p.g.a.
att här i lagtingsbehandlingen av budgeten har finansutskottet, utan att vi har
höjt vår röst dessutom, godkänt landskapsregeringens förslag.
Vad som dock är markant, i det här sammanhanget, är att anställda och
förtroendevalda behandlas på olika sätt. Anställda ges ett flertal valmöjligheter, medan förtroendevalda blott ges möjligheten att sänka lönerna. På det
sättet är det inte en lika behandling. Det kanske inte gör så mycket att vi förtroendevalda behandlas sämre, men man kan i alla fall notera den här differensen.
Landskapsregeringen valde, i en situation av osäkerhet om sitt eget agerande uppenbarligen, att utlysa ledighet för sig själv som skulle motsvara det
här. Men efter protester härifrån uppdragsgivaren lagtinget, så tror jag att
man inte kommer att följa den principen nu. Man kommer att, precis som vi,
sänka sina arvoden, men arbeta fullt såsom uppdraget erfordrar.
Det andra jag ville kommentera är den formulering som lyder för förslagets
beredning; ”slutligen understryker talmanskonferensen att ändringen är
temporär och föreslås uteslutande för innevarande år. Därefter måste inbesparingar göras på annat sätt än genom generella löne- och arvodesavdrag.” I beredningen inför talmanskonferensen har i detta förslag till text inkluderats en signal till landskapsregeringen, att det här bör gälla hela självstyrelseförvaltningen, att årets lösning inte är någon hållbar lösning på sikt.
Det får vara en engångsföreteelse. I fortsättningen, när det ska sparas, ska det
huvudsakligen vara strukturella förändringar. De är kanske lite svårare att
genomföra här i lagtinget på basen av vår begränsade verksamhet här. Vi får
lov att också söka sådana lösningar, tack.
Ltl Olof Erland

Fru talman! Sista meningen, talmanskonferensen säger att man ska budgeterar på ett visst sätt i framtiden, det tog jag upp i talmanskonferensen. Jag
kanske inte skulle ha nämnt det om det inte var så att ltl Roger Jansson tog
upp det. Vi har faktiskt, i enlighet med vår konstitution självstyrelselagen, fri
budgetering. Det gäller naturligtvis landskapsregeringen när det gäller budgetförslagsmakten. Vi kan inte, på ett formellt sett via talmanskonferensen,
föreskriva vad de för till lagtinget. Om man i budgeten, när den kommer till
lagtinget, säger att lagtingsledamöterna ytterligare ska spara två veckor, då
har ltl Roger Jansson full rätt att reagera med kraft och säga stopp. Får han
majoritet för detta är saken klar, får han inte det så är saken lika klar.
Talmannen
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 behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Enda behandling
13
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Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2009
Finansutskottets redogörelse (FUR 1/2009-2010)

Enligt 36 § 4 mom. lagtingsordningen skall finansutskottet för varje år till lagtinget avge
en skriftlig redogörelse beträffande handläggningen av ärenden rörande tjänstekollektivavtal.
Först tillåts diskussion, därefter antecknar sig lagtinget redogörelsen till kännedom.
Diskussion.
Ltl Raija-Liisa Eklöw

Fru talman! Kort bara, fru talman läste redan upp grunden till varför ärendet
kommer upp i lagtinget. Det är finansutskottets sak att komma med en redogörelse för de nya tjänste- och arbetskollektivavtal som skrivs under, under
årets lopp. Vi konstaterar här kort att det inte under år 2009 har ingåtts
några nya tjänste- eller arbetskollektivavtal. Således har vi inte så mycket att
säga.
Lagtinget antecknar sig finansutskottet redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapet tjänstekollektivavtal för 2009 till kännedom. Den här redogörelsen är ändå full av de ändringar som har gjorts i gällande tjänstekollektivavtal. Jag tänker inte läsa upp dem. Ni kan läsa dem
själva i papperet. Tack, fru talman.
Talmannen
Begäres ordet?
Lagtinget antecknar sig redogörelsen till kännedom. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Enda behandling
14

Självstyrelseambassadörer
Lagutskottets betänkande (LU 16/2009-2010)
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 18/2007-2008)
Ärendet avförs och upptas vid ett senare plenum.

För kännedom
15

Religionskunskap i grundskolan
Landskapsregeringens framställning (FR 17/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen
den 22 mars.
Antecknas vidare för kännedom att till lagtinget inlämnats hemställningsmotionerna 1 - 48/2009-2010.

Hemställningsmotionerna upptas för remiss under mars och april i enlighet med förslag
från talmanskonferensen.
16

Förlust av hembygdsrätt för studerande
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 1/2009-2010)

17

Utflaggningen
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 2/2009-2010)

18

Öppna standarder och öppen källkod
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 3/2009-2010)

19

Kommittéarvoden
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 4/2009-2010)

20

Frivilliga brandkårerna
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 5/2009-2010)
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21

Ungdomsparlament
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 6/2009-2010)

22

Sjöräddningen
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 7/2009-2010)

23

Förhindrande av sjöolyckor
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 8/2009-2010)

24

Bolagisera turistmarknadsföringen
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 9/2009-2010)

25

Social och emotionell kompetens som skolämne
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 10/2009-2010)

26

Båttvätt
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 11/2009-2010)

27

Utryckningskörning med privat fordon
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 12/2009-2010)

28

Sommarjobb
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 13/2009-2010)

29

Bolagisering av Visit Åland
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 14/2009-2010)

30

Åtgärder mot ungdomsarbetslösheten
Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 15/2009-2010)

31

Hälsofrämjande aktiviteter i skolan
Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 16/2009-2010)

32

Sänkning av körkortsåldern
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 17/2009-2010)

33

Minskning av antalet ledamöter i lagtinget
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 18/2009-2010)

34

Revidering av straffskalorna
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 19/2009-2010)

35

Sjukfrånvaroförsäkring för småföretag
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 20/2009-2010)

36

Parlamentarisk kommitté för strukturomvandling av näringsavdelningen
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 21/2009-2010)

37

Parlamentarisk kommitté för framtida program inom lantbruket
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 22/2009-2010)

38

Samordnad sjöfartsutbildning
Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 23/2009-2010)

39

C
Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 24/2009-2010)

40

Samkönade föräldrars rättigheter
Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 25/2009-2010)

41

Mätning av varmvattenförbrukningen
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 26/2009-2010)

42

Reform av föräldraledigheten
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 27/2009-2010)

43

Frivilligorganisationernas samhällsekonomiska betydelse
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 28/2009-2010)

44

Internationaliserad högskoleutbildning
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 29/2009-2010)

45

Åländskt medlemskap i International Maritime Organisation (IMO)
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 30/2009-2010)

46

Tilläggsexamen som eko-frisör
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 31/2009-2010)

47

Definition av basservice i skärgården
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 32/2009-2010)

48

Allmän vaccinering mot kondylom
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 33/2009-2010)

49

Balningsanläggning för sopor
Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 34/2009-2010)

50

Tillämpningsdirektiv för handikappanpassade hjälpmedel
Vicetalman Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 35/2009-2010)

51

Bättre tillgänglighet för funktionshindrade på Åland
Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 36/2009-2010)

52

En vegetarisk måltid per vecka
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 37/2009-2010)

53

Översyn av ledningsfunktionerna vid samhällskriser
Ltl Johan Ehns m.fl. hemställningsmotion (HM 38/2009-2010)

54

Sänkt åldersgräns för mammografiscreening
Ltl Johan Ehns m.fl. hemställningsmotion (HM 39/2009-2010)

55

Ny organisationsmodell för offentliga Åland
Ltl Jörgen Strands m.fl. hemställningsmotion (HM 40/2009-2010)

56

Hjälpmedel enligt behov
Ltl Barbro Sundback m.fl. hemställningsmotion (HM 41/2009-2010)

57

Ökade kunskaper om våldsutsatta kvinnor
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 42/2009-2010)

58

Bullerlag
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 43/2009-2010)

59

Åländsk representation i Helcom
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 44/2009-2010)

60

Översyn av Posten Ålands verksamhet
Ltl Johan Ehns m.fl. hemställningsmotion (HM 45/2009-2010)

61

Sammanhållen sjöfartsutbildning
Ltl Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 46/2009-2010)

62

Livsmedelsstrategi för Åland
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 47/2009-2010)

63

System för jakträtt kopplad till viltvårdsinsatser
Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 48/2009-2010)
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Plenum slutar
Nästa plenum hålls onsdagen den 17 mars 2010 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
(Plenum avslutades kl. 16.59).
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 26 ledamöter närvarande.
Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Ulla-Britt Dahl på grund
av sjukdom och lagtingsledamoten Johan Ehn på grund av deltagande i Finlands
svenska brand- och räddningsförbunds styrelsemöte, lagtingsledamoten Roger Slotte på
grund av privata angelägenheter. Beviljas.
Bordläggning
1

Införandet av AX-koden för biltrafik
Lagutskottets betänkande (LU 23/2009-2010)
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 14/2007-2008)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 22 mars 2010. Godkänt.

Remiss
2

Ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet
Landskapsregeringens framställning (FR 16/2009-2010)
Vicetalman Gun-Mari Lindholms m.fl. lagmotion (LM 1/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Minister Katrin Sjögren

Herr talman! Skam den som ger sig! När det gäller viktiga delar i familjepolitiken, delar som underlättar och ökar den sociala välfärden har landskapsregeringen haft en tydlig färdplan. För det första en nödvändig komplettering
av hemvårdsstödslagen, för det andra en revidering av barnomsorgslagen och
för det tredje en totalrevidering av hemvårdsstödslagen.
Social- och miljöutskottet förkastade första försöket till komplettering av
hemvårdsstödslagen på grund av att förutom kompletteringarna gjordes en
allmän uppstädning, lagen har åtskilliga gånger blivit pålappad. Därmed var
hela lagen öppen och det fanns sedan tidigare otydligheter och brister.
Landskapsregeringen anser att de kompletteringar som föreslogs för ca 1,5
år sedan är angelägna och efterlängtade. Speciellt familjer med adoptivbarn
är mycket urväntade på förbättringar. Den här framställningen är enbart en
komplettering. Framställningen innehåller förbättringar och ändringar av bestämmelserna om hemvårdsstöd gällande adoptivbarn. Stödet kan enligt förslaget fås i sammanlagt upp till två år efter att föräldrapenningen upphör,
oberoende om barnet har fyllt tre år eller inte. I framställningen finns även en
ändring av bestämmelserna om hemvårdsstöd så att flerbarnsförhöjning kan
fås för varje barn utöver ett som föds vid samma tillfälle. Framställningen innehåller också ändringar beträffande barn med särskilda behov.
Landskapsregeringen föreslår vidare att företagare ska kunna få partiellt
stöd för vård av barn i hemmet. Dessutom ingår en reglering av de så kallade
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EU-barnen. Man har rätt att ha vissa sociala förmåner med sig när man bor
tillfälligt utomlands.
Lagen föreslår en retroaktivitet. Arbetet med en totalrevidering av hemvårdsstödslagen inleds i höst. Det kommer att omfatta förtydliganden, omstruktureringar, översyn av stödnivåerna, årlig grunddel av tilläggsdel samt
en eventuell koppling till index, eventuellt kommunala tillägg samt förbättringar för de familjer som har funktionshindrade barn.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag återkommer i anförande till själva framställningen,
men även till dess historia. Ärendet har länge legat i lagtinget och socialoch miljöutskottet på grund av att landskapsregeringen vägrade att
återta framställningen efter att den i utskottet visade sig vara ofullgången också när det gäller de nya delarna. Detta resulterade i att majoriteten fick fatta ett beslut om att man skulle inleda lagberedning i lagtinget. Det var också generande för beredande tjänsteman på landskapsregeringen att den här situationen uppstod. Sedan när landskapsregeringen hade beskedet till utskottet fick man arbeta med lagberedning i
lagtinget. Tycker minister Sjögren att det är rimligt att låta ett utskott
arbeta både med lagberedning och sedan med förkastandet samtidigt,
det senare som landskapsregeringen bereder en lagstiftning utan att informera lagtinget om detta.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Jag tyckte att vi hade en mycket bra dialog med social- och
miljöutskottet. Till den delen det fanns oklarheter i det förra förslaget,
det var mest när det gällde partiellt hemvårdsstöd för företagare, var vi
beredda att vänta och se vad Finland gjorde. Vi skulle ha velat vara föregångare och gjort en reform där Åland skulle ha varit först. Nu har vi
väntat och nu gör vi samma som man gör på fastlandet.
När det gäller om det var opassande eller inte så var landskapsregeringen hela tiden klar med det. Vi förstod inte till alla delar utskottets
argumentation, vi sade att får vi ett förkastande förstår vi bättre vad det
är vi har gjort fel. Det var klart att man skulle förkasta förslaget några
veckor in i februari. Då gjorde landskapsregeringen den bedömningen,
att det finns angelägna reformer som det är bråttom med, så det här forcerades fram.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Tack för det svaret. Hade det inte varit rimligt att informera utskottet, som landskapsregeringen var medveten om att satt och
arbetade med ett betänkande med motiv till förkastande, under några
veckor faktiskt. Hade det inte varit rimligt för landskapsregeringen att
meddela att nu avsåg man att ta framställningen tillbaka och arbeta
fram en ny framställning, vilket man redan höll på med, men undanhöll
utskottet den informationen? Hade det inte varit rimligt att informera
lagtinget om den arbetsgång man avsåg att genomföra för att spara lagtinget arbete?
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Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Jag upplever ingalunda att vi har undanhållit utskottet någon information överhuvudtaget. Det stod klart de första veckorna i februari att man de facto skulle förkasta lagen. När det var fullbordat faktum tog landskapsregeringen det beslutet, då forcerade vi fram, vi plussar på lagen och för den snabbt till lagtinget igen. Så upplever jag att det
var.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Under rubriken Konsekvenser på den offentliga ekonomin,
kanske det också skulle vara konsekvenser på familjernas ekonomi, sägs
det att det finns ett samband mellan kostnaderna för hemvårdsstöd och
kommunalt bekostad barnomsorg. Det är jag den första att hålla med
om, men om det här ska fungera som många vill, dvs. att det ska bli billigare för kommunerna, att det ska bli bättre för barnen, behöver hemvårdsstödet ha en rimlig nivå, precis som det föreslås i en lagmotion att
man ska höja summan från 390 till 500 euro. Jag är förvånad över att
ministern överhuvudtaget inte kommenterade det förslaget. Det är ju intimt förknippat med framställningen.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Det gjorde jag i mitt anförande. Jag har berättat om landskapsregeringens färdplan, komplettering av hemvårdsstödslagen, revidering av barnomsorgslagen och sedan en totalrevidering av hela hemvårdsstödslagen där också vi kommer att diskutera nivåer. Det framgår
helt tydligt vad det fanns för önskemål i lagtinget förra gången vi hade
den här debatten, men vi behöver göra ekonomiska analyser av det
också och ha sedvanlig remissrunda till kommunerna.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Jag är lite förvånad över att ministern säger att det framgick redan förra gången vad lagtinget vill, dvs. att det synbarligen finns
en majoritet för det, då borde också landskapsregeringen ha haft de
ekonomiska konsekvenserna klara för sig redan nu. Det där resonemanget hänger inte alls ihop. Jag hoppas att man kan få fram den konsekvensanalysen till social- och miljöutskottet så att man får den här biten på plats. Om vi ska föra det här resonemanget vidare, att det finns
ett samband mellan kostnaderna och hemvårdsstödet och den kommunalt bekostade barnomsorgen, så måste hemvårdsstödet ha en rimlig
nivå.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Så har vi diskuterat hela tiden, men som jag sade i måndags har vi nu hållit på med barnomsorgslagen, som har varit ett omfattande arbete. Nu är vi färdiga med den, den är remitterad till social- och
miljöutskottet och vi beräknar, vi har också ett arbetsansvar på landskapsregeringen, att vi i höst gräver ner oss i hemvårdsstödslagen och
kommer att komma med ett nytt lagförslag till lagtinget, en modernisering av hemvårdsstödslagen.
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Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Herr talman! Det här är en fråga som har stor betydelse för många människor
ute i vårt samhälle. Vi är också många som har engagerat oss i den här frågan
och det är bra. I och med behandlingen av ärendet kan man inledningsvis
säga att eftersom man har tagit framställningen tillbaka, det var en ny lagframställning, man tog den tillbaka, man har kommit med en ändring av nu
gällande lag, har tidsdräkten blivit väldigt utdragen och den som det ytterst
berör har blivit lidande. Det tror jag att vi alla kan vara överens om. Att det
har blivit på det här sättet får vi sätta på landskapsregeringens konto.
Den här framställningen har flera bottnar, åtminstone två. Man kan säga
att primärt handlar det igen om barnets bästa, vi kan ha det som ett utgångsperspektiv. Den debatten hade vi tidigare här i veckan och den var ganska
värdeladdad, därför tänker jag inte heller desto mera gå in på den. Vi kan
ändå konstatera att de partier, som då ansåg att det var väldigt viktigt att
barn hade en möjlighet att vara hemma med sina föräldrar, inklusive mitt
eget parti, men också centern uttryckte den värdegrunden, ansåg att det här
är en möjlighet för föräldrar till barn under tre år att vara hemma och lyfta
hemvårdsstöd.
Då kommer vi till det som kanske är det sekundära, men som egentligen
blir det primära i den här framställningen, att nivån på hemvårdsstödet är
väldigt lågt. Summan på nuvarande 388 som är föreslagen i framställningen
att vara 390, gör att det är väldigt många familjer som ser att det inte är något alternativ till barnomsorg. Vem kan vara hemma med 390 euro som ett
alternativ till att gå ut i förvärvsarbete? Det här visar också de diskussioner
som vårt parti har fört med barnomsorgspersonal där man säger att det
kommer ut, om det uttrycket tillåts, många fler barn mellan 9-10 månader
upp till 3 år, alltså innanför den här kategorin. Många fler föräldrar tvingas ut
i förvärvslivet mycket tidigare än man hade gjort förut. Då kommer vi till den
springande punkten, 390 euro, den summan, den nivån kom alltså till i den
framställning som kom till 2001. Lagen är från 1997, då låg summan på 2 100
mark. Man ändrade det beloppet när man införde euro och då samtidigt
gjorde man en justering på ungefär 200 mark, ungefär 35 euro, och det blev
en summa på 388 euro. Sedan dess har ingenting gjorts åt den summan och
den nivån. Om man säger att indexet gör att 390 euro då är värt 470 idag så
betyder det att det förslaget man kommer med nu egentligen är en försämring av hemvårdsstödsnivåerna.
Den reella förhöjningen som vi i lagmotionen föreslår är alltså 30 euro,
resten är bara en justering av penningvärdets försämring. Applicerar vi penningvärdets försämring, om vi omvandlar summan till att vara lagtingsledamöternas arvoden, vi säger att det skulle ha varit 390 euro och med den ökningen av våra arvoden, den procentuella förhöjningen, applicerat på utgångsvärdet skulle vi alltså komma upp i 487 euro. Det har vi själva nästan allihop
här i salen, varit med och höjt, men vi är inte beredda att höja hemvårdsstödet i motsvarande grad.
Det här, mina vänner, hoppas jag verkligen, och nu riktar jag särskilt mitt
hopp till centern, att man följer med på det här tåget eftersom man också
hade ett inlägg i debatten om barnomsorgslagstiftningen här i måndags, som
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åtminstone från min horisont sett kunde uppfattas som ett stöd för att uppvärdera hemarbetet och värdet av att barn kan vara hemma med sina föräldrar.
Nå, då kommer vi till den andra delen av vår lagmotion och det gäller den
tilläggsdel som man kan få förutom grunddelen som nu alltså är föreslagen
till 390. Den är föreslagen att vara 777 euro, dvs. förtjänar man under det kan
man få en tilläggsdel förutom 390. Analogt med den diskussionen som jag
just har fört om penningvärdets försämring, betyder den summan idag istället att den borde vara som vi föreslår i vår lagmotion, 950 euro. Jag tror att
den är 930 så det är en viss förhöjning där också, precis som det är med hemvårdsstödet, men det är ingen oskälig förhöjning.
Det här, bästa vänner, hoppas jag att utskottet kan titta på, kan göra i så
fall den ekonomiska analysen så att vi nu under den här sessionen som vi håller på kan ta det här beslutet, förbättra för barnfamiljerna. Det här är en viktig familjepolitisk insats och åtgärd och att vi kan göra det. Jag tror att majoriteten finns i salen för att göra det här, vi behöver inte gå tillbaka till landskapsregeringen och invänta detta och eventuellt få det under den här mandatperioden, vilket jag inte heller riktigt tror på.
Ltl Åke Mattsson, replik

Herr talman! Ja, vi har haft i princip samma lagmotion till behandling
tidigare i utskottet och vi började titta på den som hastigast innan vi gick
in i själva lagframställningen om hemvårdsstöd. Tyvärr blev den aldrig
klart behandlad på grund av att lagframställningen förföll. Problemet
med den gjorde att vi uteslutande koncentrerade oss på den. Det framkom att den egentligen inte skulle ha så stor verkan, det skulle inte bli så
många fler föräldrar som skulle vara hemma även om man höjde hemvårdsstödet. Däremot skulle det ha stor betydelse för kommunerna, det
är en väldigt hög kostnad som kommer fram där. Framför allt är det låginkomstskyddet som finns för tilläggsdelen, som är extremt låg, det
verkar nästan lite konstigt om man har möjlighet att få full tilläggsdel.
Det finns också andra områden som vi tittar på, men framför allt är det
här en väldigt kostnadsdrivande lagmotion.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Herr talman! Jag är glad för att utskottet ånyo kommer att ta sig an det
här. Jag hoppas också att man verkligen tar sig an lagmotionen parallellt
med framställningen. Man kan säkert ha den åsikten att det blir enormt
kostnadsdrivande, men då ska man också tänka sig in i det att en
barnomsorgsplats för barn i den här ålderskategorin kostar i snitt 2 000
euro per månad för en kommun. Det är inte så kostnadsdrivande om
man väljer att stanna hemma med barn under den här tiden och kommunen slipper kostnaden på 2 000 euro.
Ltl Åke Mattsson, replik

Herr talman! Det är främst från de höranden vi hann inleda med olika
tjänstemän från kommunerna som framförde de här synpunkterna, det
är inte egna värderingar, men man får titta på det här. Det här är en väldigt stor åtgärd och det är en sådan sak som vi kan titta på i utskottet
innan vi kommer med synpunkter. Det är trots allt så att man måste ha
en helhetsbedömning över hela familjepaketet så det är sådant som
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landskapsregeringen borde driva och komma med. Det är så pass stora
kostnader så man budgetmässigt kan avväga varifrån ska man flytta
pengar för att ha råd med det här.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Herr talman! Nu har ju landskapsregeringen inte kommit med den
framställningen och därför har vi sett oss absolut ytterst angelägna om
att komma med den själva, eftersom vi ser att det finns ett behov. Det
behovet kommer inte att täckas av den lagframställning som kommer
från landskapsregeringen, tyvärr. Vi vet också att många kommuner
idag erbjuder barnomsorg för barn från 0-3 år hos familjedagvårdare.
Ser man att det finns ett behov av mera barnomsorg för barn mellan 0-3
år så anställer man fler familjedagvårdare, dagmammor som vi i folkmun brukar säga. Är det så att man istället stannar hemma slipper
kommunen anställa flera dagmammor och man betalar endast ut 500
euro i månaden istället plus tilläggsdelen och syskonförhöjningar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Vtm Lindholm kan sätta sitt hopp till mig och till den högkompetenta socialbyrån. Vi inleder det här reformarbetet i höst. Vi
gjorde en prioritering. Vi har en tvåstegsraket, vi gjorde en prioritering
att det var angeläget med adoptivbarn, flerbarnsförhöjning, EU-barn
och företagare. Vi kommer att ta ett helhetsgrepp om hemvårdsstödslagen, det kan vtm Lindholm förvissa sig om.
Ett problem kan vara om man både höjer nivåerna och har kvar den
oinskränkta rätten till barnomsorg. Det kan vara problem för små kommuner eftersom man måste upprätthålla dubbla system. Jag tycker
också att det är skäligt att andra kommuner än Mariehamn, Jomala och
Lemland ska kunna få ta del i och ha åsikter om vad man gör med nivåerna och hemvårdsstödslagen.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Herr talman! Det här är en fråga som vi har diskuterat ganska länge och
mitt hopp och mitt förtroende för minister Katrin Sjögren har varit stort
i den här frågan, men tyvärr har hon kommit till salen med en lagframställning där det inte ingår i den här raketen, det finns många andra ingredienser, men tyvärr inte det här. Därav har vi sett oss tvungna att
komma med den här lagmotionen, som jag tror att har en väldigt stor
betydelse för många föräldrar, också nu när den subjektiva rätten försvinner för barn under 3 år.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Landskapsregeringen och socialbyrån jobbar på och det
finns begränsade resurser. Vi inleder arbetet i höst. För den förra lagmotionen, som har samma ärende, uppskattade motionärerna vid den
tiden kostnaderna till 100 000 euro. Ett snabbt överslag från socialbyråns sida utan att analysera det totalt, visar att kostnaderna blev ungefär
500 000 euro för kommunerna. Jag anser att det här är en lag som ska
beredas och som behöver göras en hel del utredningar på.
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Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Herr talman! Jag kan hålla med om att det var en felräkning i lagmotionen, därför har vi också ändrat vår skrivning, men trots det är det ett
angeläget ärende och därav har vi också lämnat in en ny variant av en
lagmotion för att vi ska komma framåt i den här frågan. Minister Sjögren säger ofta att det finns begränsade resurser och därav är hoppet
inte väldigt stort att vi ska se en förändring i det här ärendet under den
här mandatperioden, om vi inte gör någonting nu, och det kan vi göra
om vi vill.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Det är bra att höra att flera talar om barnens bästa, det är
alltid tacksamt att höra. När vi diskuterade barnomsorgslagen så uppehöll vi oss ganska länge kring huruvida barn under 3 år ska få vara
hemma med mor eller far under den samhällsstödda ledighet man har
när man har fått ett nytt syskon i familjen. Nu pratar vi om stöd för vård
av barn i hemmet där man inför flera grupper som ska få stödet och det
är inte precis samma sak. Det är naturligtvis viktigt och jag håller med
minister Sjögren, låt oss vänta och avvakta landskapsregeringens förslag
till översyn av hela hemvårdsstödslagen innan man ad hoc sätter in en
högre summa som förslaget är.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Herr talman! Enligt den nya barnomsorgslagstiftningen är det inte frågan om att barnen får vara hemma, det får man i alla avseenden. Det är
ingen som har tvingat någon heller, förutom att man har en ekonomisk
situation. Det är mycket som ska införskaffas för en ung barnfamilj och
det tror jag också att ltl Gun Carlson känner till. I det avseendet finns
det kanske inte en valmöjlighet. Det är valmöjligheten att kunna göra
det möjligt för den nya familjen att vara hemma, som också det här gör
möjligt. Det kanske inte är den primära orsaken till varför man vill höja
utan det är för att penningvärdet har blivit så mycket försämrat att 390
euro idag inte är värt vad det var när det infördes utan det är 470 euro,
förhöjningen är de facto bara 30 euro, det är det vi diskuterar, ltl Gun
Carlson.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Jo, jag ville också komma till det att vi diskuterar förslaget
till ny hemvårdsstödslag samt motionen i ärendet. Även om det är
mycket som är sant och riktigt i det som vtm Gun-Mari Lindholm säger
så vill jag ändå föreslå att man håller med om att man bör avvakta den
kommande lagen och en ordentlig genomgång av frågan istället för att
nu just säga att vi höjer till detta.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Herr talman! Jag skulle verkligen vilja se det här ur ett positivt perspektiv, men tyvärr blir jag lite nedslagen när jag hör centerns gruppledare,
ltl Gun Carlson, säga att man vill avvakta och se. Nu har vi, ltl Gun Carlson, en möjlighet att förbättra och göra det möjligt att många får vara
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hemma med sina barn, precis det som ltl Gun Carlson sade härom dagen. Kom med på det här tåget nu och stöd det här förslaget så att vi får
en förbättring. Som sagt var det är 30 euro vi pratar om.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Den liberala lagtingsgruppen är med på tåget för vi vet vart det
är på väg och vi vet vad det kostar. Vi åker vidare och inväntar nya äventyr att
famna.
Herr talman, det heter att land ska med lag byggas, men de som bygger
landet är folket, det är människorna. De bygger det som behövs också om det
är partiella lagar eller kompletterande lagar. Den här framställningen är partiell, den är kompletterande och vi väntar på mera, men framställningen ger
olika grupper förmåner, positiva tillskott för den sociala tryggheten och för
vardagslivet. Det gäller viktiga grupper, de som har adoptivbarn, de som är
flerbarnsfamiljer, tvillingar, trillingar och också mer kan det vara ibland, barn
med särskilda behov, s.k. EU-, EES-barn och företagares vård av barn, alltså
progressiva reformer för dem som får förmåner de verkligen har behov av.
Liberalerna stöder de sina, som det heter, och det betyder alla människor och
särskilt alla människor utifrån människors lika värde. Den här framställningen är ett steg i den riktningen. De, som annars kanske har det lite svårare, får
mera jämlikhet. Det gäller dem som får en starkare social trygghet. I det här
fallet gäller det också vår landskapsregering, som lägger fram praktiska, konkreta förslag och också ser det här som en del i en större helhet där man återkommer.
Herr talman, med det här så har jag redogjort för liberalernas syn på förslagets lagliga aspekter, på förslagets politiska, praktiska aspekter och på de
ideologiska utgångspunkterna. Med dessa få minuter har jag sparat in mycket
av min talkvot som jag tidigare har överskridit och anser att jag nu har balanserat det hela och väntar med stor spänning på om det finns någonting ytterligare att tillägga i sakfrågan.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Det var ett mycket vackert anförande. Man var tidvis riktigt rörd, det var kort och det var väldigt förtjänstfullt. Nu fick man intrycket att liberala tåget tuffar fram enligt egna turer och vägar, men reformerna som vi står i beråd att genomföra motsvaras väl helt av samma
reformer som i riket? Det här tåget tuffar lite långsammare, men finns
det någonting i förslaget som avviker och är bättre än i motsvarande
rikslagstiftningar så vill jag gärna att ltl Olof Erland talar om det.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Vi har en landskapsregering med två partier, liberaler och
center, och i det här fallet liksom i de flesta andra fall så ser vi ut över
det åländska samhället och de behoven. Det spelar ingen roll om de har
bättre äppel och päron på rikssidan om vi har väldigt goda päron och
äppel här och är nöjda med det, det är vårt folk som vi ska ge förmåner
med de här reformerna. Det hindrar inte att vi har en solidaritet också

255

med andra, men den här lagstiftningen är åländsk, vi behöver inte jämföra med riket i det här fallet.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Nog tycker jag att det är ganska värdefullt att vi jämför
med riket så länge vi nu har den här garantilagen, som ursprungligen är
på liberalt initiativ. Det blev mycket äppel och päron igen, men vi tycker
att om man gillar äpplen så ska de vara minst lika bra som äpplena i riket. Jag vill igen att ltl Olof Erland talar om vad som är särskilt åländskt
i den här lagstiftningen eller är den en kopia av motsvarande reformer i
riket. Det är väl ingenting att skämmas för att man åtminstone når upp
till den nivån.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Äppel på riktigt är bättre, det är kvalitetsfrukt som säljs
från norra Finland ner till Helsingfors bästa butiker så där finns det inte
några problem. I det här fallet är det inte min sak att stå här och svara
på frågor, jag står här och svarar på repliker som hänför sig till mitt anförande och jag tycker att dessa reformer för adoptivföräldrar, för flerbarnsfamiljer, tvillingar, trillingar, för företagare, för EES-barn, EUbarn osv. är en förmån som tillkommer och som är ett plus för vårt
samhälle. Om andra samhällen också har det lika bra så varför skulle vi
vara särskilt bekymrade för det, det är väl bara bra. På de flesta områden
har vi möjligheter att ge t ex mycket större barnbidrag och liknande,
som också gäller de här barnen och familjerna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Om det är så att ltl Erlands anföranden blir så här korta
och koncisa av lite TV-sändningar så måste vi allvarligt överväga att ha
TV-sändningar här i lagtinget. Det måste det vara värt. Skämt åsido, ltl
Erland undrade om det var något till som han borde prata om, jo han
borde prata om lagmotionen som föreligger och särskilt mot bakgrunden av den liberala ideologin där Erland brukar vara en av de främsta
förespråkarna här i lagtinget. Är det rättvist att kommunerna far iväg
med över 1 000 euro. I Lemlands kommun kostar en barnomsorgsplats
1 280 euro i månaden, där vi ger 390 euro åt en förälder som gör samma
sak. Är det rättvist ur den liberala ideologins hänseende.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag måste erkänna att jag inte förstod frågan. Jag förstod
inte heller riktigt vad TV-sändning har att göra med talets längd. Jag
kan försäkra att jag i alla fall inte har sminkat mig, även om det kan se
så ut.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Min fråga var alltså: Tycker ltl Erland, mot bakgrund av att
han är liberal och är för individens frihet, att det är rätt att samhället,
som har monopol på barnomsorg tar betalt 1 280 euro, i fallet Lemland,
av en skattebetalare för att se efter ett barn, medan samhället bara ger
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390 euro åt en förälder för att göra samma sak? Är det inte att utnyttja
sin monopolställning på ett felaktigt sätt? Man borde åtminstone
komma till mötes en aning och ge en förälder, som gör samma sak, en
högre ersättning, vilket motionen föreslår. Den är ju ändå bara hälften
av vad samhället självt tar. 500 euro är inte ens hälften av vad samhällets egen kostnad är.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Om ltl Sundman anser att Lemlands kommun lurar familjerna på pengar så tycker jag att det är en kommunal angelägenhet.
Talmannen
Replikskiftet avslutat.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Herr talman! Ltl Olof Erland har gärna fått tala längre i den här för mig
viktiga frågan och kortat av alla andra anföranden som vi har hört här,
men det är väl lite svårt att få replay, sudda ut vissa uttalanden. Ltl Olof
Erland säger att ur ett liberalt perspektiv är det viktigt att alla, särskilt
de sämst ställda, får det bättre. Förklara då för mig, särskilt med avstamp ur liberalernas valpropaganda mer pengar i plånboken, hur man
kan föreslå den här nedre gränsen på 777 euro, vilket egentligen borde
vara 930 med indexförhöjningen sedan den kom till, att det blir bättre
för någon, allra mest för dem som har det sämst ställt.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Om vtm Lindholm försöker sudda ut historien så vill jag
bara säga att många har försökt göra det, men jag tror inte att det går.
Det som är sagt är sagt. När det gäller liberalernas propaganda är det en
målsättning som liberalerna hade i senaste val, att man ska ge människor mer i plånboken. Det betyder att man ska försöka balansera den
privata ekonomin och den offentliga sektorn. Nu pågår det ett stort besparings- och effektiviseringsprogram i den offentliga sektorn, som gör
att medborgarna får mer än de annars skulle få. Det är en billig inriktning. I det här fallet kan vi säga att de familjer som har det svårt och har
problem och har det särskilt svårt i förhållande till andra, får förmåner
med den här lagstiftningen. Det här löser inte alla problem. Det finns
massor kvar och landskapsregeringen har sagt att man återkommer i
höst, tåget går vidare.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det var ett väldigt tjatande om det här att man ska återkomma,
man har ju återkommit redan två gånger med samma lagframställning
och inte har man ändrat några gränser utan man kommer med en dåres
envishet med samma summor igen. Hur ska vi och Ålands folk och föräldrar till små barn våga tro att man ska få mer pengar i börsen? Hur
ska jag kunna förklara det med den här majoriteten? Jag bara undrar.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! I ekonomin brukar man tala om skarpläge, men här tycks
vi ha ett väldigt besvärligt läge. Här kommer det reformer och vtm
Lindholm återkommer och återkommer med samma argument, räknar
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om, rättar till, kompletterar. Nu har vi en förvaltning som jag hoppas att
räknar rätt och lägga fram någonting som är förankrat och då går saker
och ting vidare. Det är klart att alla vill ha revolution tvärt för sina egna
förmåner, men här är det frågan om reformarbete i den offentliga sektorn som kräver lite påläsning, som kräver lite kalkyler, lite lagstiftning
och att man tar ett steg i taget, i alla fall ett steg förrän man tar det stora
ultimata, flexibla klivet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Henry Lindström

Herr talman! Nu kommer den framställning som vi borde ha fått för ett och
ett halvt år sedan. I framställningen förbättras, som vi redan tidigare har
hört, lagstiftningen för adoptivbarn, flerbarnsförhöjningen, barn med särskilda behov, företagare, inklusive lantbrukare, får rätt till partiellt stöd för
vård av barn och så reglerar man också möjligheten till stöd för EU-barn.
Dessa förbättringar har diskuterats redan i samband med remissen av den
första framställningen, så jag berör därför inte dessa just nu. Jag vill istället
föra fram den stora frustration jag känner som medlem av social- och miljöutskottet för den handläggning landskapsregeringen har haft i det här ärendet gentemot lagtinget och i synnerhet mot social- och miljöutskottet.
Herr talman! För ett och ett halvt år sedan fick vi en framställning som heter ”Ny lagstiftning om hemvårdsstöd”. Man ville, har vi fått erfara från utskottet, göra förbättringar, de förbättringar som nu finns i förslaget till ändring av den befintliga lagen. Social- och miljöutskottet tog itu med framställningen och ganska snabbt kom vi in på olika problem. Herr talman, jag ber
att få ta lite historik här. Det förslag som kom då hade en helt ny rubrik, ”Ny
lagstiftning om hemvårdsstöd”, men trots allt så började man i första paragrafen prata om stöd för vård av barn i hemmet. Det är ett begrepp som inte
stämmer överens med hur stödet fungerar. För att nämna några fler saker
som vi hamnade på, det fanns i framställningen tvillingförhöjning, men det
konstaterade vi att heter flerbarnsförhöjning för att motsvara det som det avser. I det tidigare förslaget gällde det stöd för egna företagare att få rätt till
partiellt stöd, men det framkom inte klart om det också gällde lantbruksföretagare. Man pratade om att man skulle kontrollera bokslutet som en parameter på om man hade gått ner i arbetstid och det fungerar inte alls. Rätten till
kommunalt tillägg ansåg vi att behövde en reglering, de frivilliga tillägg som
kommunerna har möjlighet att ge.
Vi upplevde att kommunikationen mellan landskapsregeringen, avdelningen och lagberedningen inte hade fungerat. Vi begärde då från social- och miljöutskottet, herr talman, att landskapsregeringen skulle ta tillbaka framställningen och komma med ett förslag om ändring av den nu gällande lagen med
de förändringar som var angelägna och brådskande. Vi ansåg att det skulle bli
för mycket lagberedning som vi skulle göra. Vi återkom till landskapsregeringen ett flertal gånger och begärde från majoritetsblockets sida att man
skulle ta tillbaka detta. Att ha så här mycket lagberedning i ett utskott innebär oerhört mycket arbete för utskottsmedlemmarna men även för utskottssekreterarna. Jag får erkänna nu att jag är medskyldig till att det har gått så
här långt. Vi hade en röstning i utskottet och eftersom vi inte fick landskaps-
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regeringen att ta tillbaka framställningen så röstade vi och jag var med och
röstade att vi skulle försöka ta fram ett utskottsförslag. Efter att vi ytterligare
hade arbetat konstaterade vi att nej, vi kan inte i utskottet ta ansvar för dessa
saker. När det börjar påverka andra lagar också så blir det helt enkelt för
mycket lagberedning och det har vi inte resurser till.
Vi konstaterade då i utskottet, herr talman, att vi var tvungna att förkasta
det här. Detta meddelade vi också till landskapsregeringen. Jag anser att man
från landskapsregeringens sida borde ha sagt att de tar tillbaka den, men det
besked vi fick och som gjorde att vi fortsatte arbetet i utskottet med att göra
färdigt vårt ställningstagande, var att de sade att nej, vi vill ha en debatt om
förkastandet i lagtinget.
Så här kan man inte arbeta om man ska ha ett effektivt samarbete mellan
landskapsregering och lagting. Vi vet att vi resurserna blir knappa och det
finns många viktiga framställningar, många utskott har en dryg arbetsbörda
och då bör man kunna jobba effektivt med de framställningar och övrigt som
kommer. Vi har också sagt att vi ska försöka bli effektivare i handläggningen
av EU-ärenden, vi ska vara tidigt med och kunna bevaka viktiga saker för
Ålands del, då kan vi inte hålla på och lagbereda i utskotten.
Framställningen som sådan borde ha kommit för länge sedan och de saker
som kommer är väldigt viktiga att vi får jobba vidare med. Vi har hört att man
håller på och arbetar med en ny lagstiftning och då bör man ha ett genomarbetat förslag på alla områden.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Jag blir väldigt förvånad när jag hör ltl Henry Lindström,
som jag vet är en hängiven medlem i social- och miljöutskottet, säga att
den här lagen borde vi ha behandlat för ett och ett halvt år sedan. Förstår jag ltl Lindström rätt, att man inte ens i majoritetsblocket kände till
att landskapsregeringen beredde en ny lagframställning allt medan social- och miljöutskottet satt och jobbade med den gamla lagstiftningen.
Ltl Henry Lindström, replik

Herr talman! Det kan jag säga att det kände jag inte till. Då hade vi inte
kunnat fortsätta jobba på ett förkastande i utskottet, det måste vara någon rim och reson med vad man jobbar med i utskotten.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Ja, det är ytterst förvånande. Man börjar förstå varför saker och ting dröjer så länge och att saker och ting landar där de gör. Det
här är allvarligt på det sättet att fördröjningen faktiskt drabbar människor ute i vårt samhälle som är beroende av att lagstiftningen går igenom.
Ltl Henry Lindström, replik

Herr talman! Jo, det är ytterst beklagligt. Jag kan erkänna min skuld i
det hela i och med att jag också var med och röstade för att vi skulle fortsätta beredningen i utskottet. Det var ett stort misstag. Det beklagar jag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Jag tycker inte att det är en helt och hållet korrekt beskrivning av ltl Lindström. Det fanns en enighet om sakinnehållet i lagförslaget, sedan stupade det på formalia. Frågan var länge om det skulle
gå att lagbereda, om det skulle gå att göra vissa justeringar i utskottet.
Man måste också komma ihåg att hela lagen var på en omfattande remissrunda där man inte upptäckte dessa fel, inte tyckte att det var så
fullständigt krångligt som social- och miljöutskottet sedan kom fram till
att det var. Det fanns inte de påpekandena i det omfattande remissutlåtandet. Att ta tillbaka en lag när det finns oklarheter mellan landskapsregeringen och lagtinget kan vara bra, vad är det som brister, vad behöver landskapsregeringen göra bättre? Det kan finnas ett stort värde i att
man förkastar en lag så att man får reda på hur lagtinget vill se den nya
framställningen.
Ltl Henry Lindström, replik

Herr talman! Minister Sjögren berör ett ganska allmänt problem, som
jag har märkt under beredning av olika framställningen. Landskapsregeringen har ofta en bred remissrunda, men det är trots allt så att man
inte har samma möjligheter som vi i utskottet har när vi har ett omfattande hörande, att sätta sig in i den omfattning som lagförslaget innebär. Det framkommer ofta mycket mera, vi har också tagit del av remissvaren, det är mycket som kommer fram ytterligare i och med hörandet.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Så är det naturligtvis, men då måste det också finnas en
förståelse för landskapsregeringens situation. En försvårande omständighet i hela den här behandlingen har också varit utskottets sekreterarsituation i social- och miljöutskottet, man har haft byte där, det har varit
flera sekreterare som har varit involverade. Det har absolut inte varit på
det viset att landskapsregeringen har försökt spela under täcket. När det
stod klart här de första veckorna i februari att man de facto sade nej, att
man förkastade lagen, tog jag omedelbart kontakt med majoritetsblocket
och förklarade att vi forcerar arbetet och för in sakinnehållet i den
gamla, ofullständiga lagen. Nog måste väl ltl Lindström ha varit med på
tåget, han har ju deltagit i mötena där efter att det stod klart att utskottet skulle förkasta lagen.
Ltl Henry Lindström, replik

Herr talman! Jag upplever inte att de byten vi har haft av utskottssekreterare i någon större mån har påverkat den här biten och att det på något sätt skulle ha försvårat för utskottet. Vad det gäller tidsaspekten på
när man har fått kännedom om olika saker har vi tydligen olika åsikter.
Det var först efter att vi hade färdigbehandlat i utskottet som jag fick
vetskap om att landskapsregeringen kommer att ta tillbaka framställningen. Det fick vi inte veta tidigare, man ville ha en debatt i lagtinget
kring förkastandet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Herr talman! Jag är ledsen att vara tvungen att avbryta den här diskussionen, den skulle säkert behöva fortsätta mellan landskapsregeringspartierna. Jag upplever att det finns en viss kris, en viss osäkerhet om vem
som bestämmer vad. Jag har en undran om hur ltl Henry Lindström
uppfattar att det finns en möjlighet att det skulle kunna komma en ny
lagframställning till lagtinget angående hemvårdsstödets nivå och tilläggsdelens nedre nivå? Den här lagframställningen har tagit ett och ett
halvt år, finns det nu en möjlighet, enligt ltl Henry Lindström, att vi kan
få den till salen under den här mandatperioden?
Ltl Henry Lindström, replik

Herr talman! Det tror jag att det finns goda möjligheter till eftersom
man nu såg hur snabbt landskapsregeringen kunde ta fram den här ändringen av den befintliga hemvårdsstödslagen. Tidigare har utskottet
jobbat med den nya framställningen om lagstiftning om hemvårdsstöd,
men snabbt kunde man ta fram ett förslag om ändring, så jag tror att det
finns goda möjligheter att ta fram ett nytt förslag.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Herr talman! Det framgår ändå i replikväxlingen mellan ministern och
ledamot Lindström att man kanske inte har diskuterat i landskapsregeringspartierna på sina tvågruppsmöten så väldigt mycket den här frågan. Har ledamot Lindström den uppfattningen att det finns en politisk
samsyn i enlighet med den lagmotion som vi har lämnat in? Finns det en
politisk samsyn att man ska uppvärdera det här hemarbetet, man
kanske ska höja nivån, indexjustera, vad man sedan vill kalla det, men
att man höjer nivån och att man också höjer den nedre gränsen för tilläggsdelen. Finns det den politiska samsynen så att vi kan se att det
kommer ett lagförslag snabbt?
Ltl Henry Lindström, replik

Herr talman! Exakt hur det kommer att se ut är väldigt svårt att sia om,
en ny lagstiftning kan innebära också andra förändringar. Naturligtvis, i
och med att lagmotionen kommer har det debatterats mycket, så är det
en av ingredienserna som man kommer att ta ställning till och räkna på
vad det innebär för olika parter, men exakt hur det kommer att se ut och
vilka belopp det kommer att landa på vågar jag inte säga här.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! I det här ärendet vill jag också uppehålla mig vid historien eftersom den är väsentlig för de klienter som berörs av den här lagstiftningen.
För det andra ska jag uppehålla mig vid utskottets beställningar till landskapsregeringen i form av ett färdigt betänkande, för det tredje ska jag säga
några ord om den här framställningen och dess innehåll, för det fjärde med
några ord säga något om lagmotionens förslag i 4 och 6 paragraferna förrän
jag avslutar mitt anförande.
När det gäller historien finns det orsak att något komplettera den bild som
helt korrekt gavs av kollegan Henry Lindström. Jag har också i det här ären261

det känt mig förnedrad av landskapsregeringen och därför blir orden hårda
när ett intensivt utskottsarbete, mycket seriöst och sakenligt och med stor
högaktning för landskapsregeringen och dess tjänstemän, avslutas på detta
sätt.
Den 10.11.2008 remitterade lagtinget framställningen om ny lagstiftning
av hemvårdsstöd till social- och miljöutskottet, som relativt omedelbart satte
i gång med arbetet att sätta sig in i denna stora framställning med flera bifogade andra lagförslag. För min del kunde jag efter någon månads arbete,
kanske blott en månads arbete, konstatera, när vi hade gjort en lista på vad
som borde ändras, att det här arbetet kommer att överstiga det som är acceptabelt för ett parlament att syssla med när det gäller lagberedning. Vi har inte
en sådan kapacitet i lagtinget och inte i några andra parlament heller, att
syssla med en sådan här bred lagberedning som skulle erfordras. Som ltl
Lindström sade, den ena förändringen ger effekter på en annan lag osv, så
man måste ha ett lagberedarhelhetsgrepp när man ska göra så här mycket
lagberedning.
Vi gick också noga igenom historien i lagtinget när det gäller utskottens insatser i lagberedning. Det har hänt att det har gjorts en hel del sådant genom
åren, men vi kunde konstatera att någonting i den här volymen hade det inte
gjorts. Majoritetspartiernas representanter i utskottet, som tycker detsamma,
bad därför landskapsregeringen återta framställningen. Det hade varit några
andra framställningar som det hade varit problem med så jag antar att landskapsregeringen var ganska trött på utskottet för att vi var så noggranna i vårt
arbete. Vi fick meddelande från landskapsregeringen till utskottet att framställningen inte återtas utan vi skulle se till att vi arbetade med de delar som
vi avsåg att föra till lagtinget och inte resten. Jag och utskottsmedlemmarna
kunde snabbt konstatera att så kan man inte förfara. Man kan inte lämna
ifrån sig en icke genomgången lagframställning för att publiceras i Ålands
lagsamling, skall det här vidare måste det lagberedas. Det blev en omröstning
i utskottet som slutade 3-2 där majoritetens representanter kände att de
måste följa landskapsregeringens direktiv. Kollegan Aaltonen och jag var av
annan åsikt, så här kan man inte förfara. Det här resulterade i ett intensivt
arbete under två olika sekreterares bistånd, där också vi från oppositionens
sida aktivt deltog i att hjälpa majoriteten med lagberedningen på ett maximalt positivt sätt även om vi hela tiden hade bianmärkningen att de egentligen gjorde fel, men okey, vi ställer upp.
När så hösten var kommen och vi hade att börja fatta beslut om ett betänkande kunde alla konstatera, med hjälp också av lagtingets personal, att det
här inte går, vilket också meddelades landskapsregeringen i slutet av hösten.
Utskottet började i december-januari jobba på ett betänkande för ett förkastande eftersom landskapsregeringen sade att de inte tar den tillbaka. Vi jobbade intensivt i över en månad med förkastandet för vi ville göra det seriöst
och egentligen borde utskottsordförande Åke Mattsson ges möjlighet att presentera vårt gedigna betänkande i det här sammanhanget. Alldeles särskilt eftersom ministern ifråga sade inför utskottet att det är bra om det kommer ett
betänkande med förkastandet så får vi diskutera det här i salen och så får vi
väga våra argument mot varandra på det sättet. Då hade naturligtvis utskottet
klart för sig att vi skulle fullfölja betänkandearbetet, som vi kunde klubba den
9.2 och invänta lagtingets session 1.3 där frågan skulle diskuteras, såsom vi
hade kommit överens med landskapsregeringen. Döm då om vår förvåning
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när vi läser landskapsregeringens föredragningar i plenum den 4.3.2010;
”Föredragande ministerns förslag att återta framställning med förslag till
ny lagstiftning om hemvårdsstöd av den 30.10” var det ena ärendet och det
andra var ”Föredragande ministerns förslag till landskapslag om ändring
av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet”. Sålunda hade landskapsregeringen parallellt med vårt arbete i utskottet arbetat med förändringen utan att meddela utskottet om det. För min del var det intressant att
höra med kollegerna huruvida det här hade diskuterats i regeringspartierna
och informationen blev den att det inte hade gjorts det, de visste inte om att
utskottet på det här sättet flagrant hade blivit åsidosatt och tvingat att arbeta
i onödan. Jag tycker också att det är ansvarslöst gentemot lagtingets personal
som har fått lägga ner väldigt mycket arbete på den tidigare framställningen
om ny lagstiftningen om hemvårdsstöd.
Herr talman! Låt mig så övergå till vad utskottet ansåg om framställningen
och skrev i sitt betänkande, som hade legat på lagtingsledamöternas bord en
vecka tills landskapsregeringen meddelade att framställningen tas tillbaka
och därmed förföll vårt betänkande. Utskottet skriver att lagförslaget är otydligt och i stort behov av reformering och omstrukturering. Utskottet skriver
att vid en förnyad framställning bör begreppen genomgående vara tydliga och
klara, exempel på det ges. Definitionerna bör utvecklas och fler begrepp bör
klargöras, exempel på det ges. Utskottet skriver så här om ersättningsbeloppen, som också kom upp här i ett replikskifte: ”Ersättningsbeloppen bör ses
över avseende nivåerna. Detsamma gäller frågorna om koppling till index, t
ex på motsvarande sätt som i landskapslagen om tillämpning i landskapet
Åland om lagen om utkomststöd. Utskottet har också erfarit att tilläggsdelen inte är på en ändamålsenlig nivå och inte heller uppfyller sitt syfte då
den inte beaktar familjens storlek och inte heller alltid familjens realinkomst
avseende t ex utlandsinkomst”.
Utskottet skriver vidare att kommunernas rätt att bevilja kommunala tilllägg bör klarläggas i lag. Vidare bör bestämmelser avseende mottagarna av
hemvårdsstöd förtydligas så att stödet ges till den förälder som faktiskt vårdar barnet. Regelverket bör vara tydligt så att det leder till en enhetlig tilllämpning över hela Åland, t ex kriterierna för partiellt hemvårdsstöd upplevs
bli olika tillämpade i de olika kommunerna. En del av synpunkterna har relevans i samband med den nya framställningen, en del av synpunkterna har relevans i förhållande till den framställning som minister Sjögren berättade är
under beredning i landskapsregeringen. I anledning av det skrev utskottet:
”Inom landskapsregeringen bereds för tillfället en större reform om barnomsorgen. Utskottet betonar vikten av att man tar ett helhetsgrepp avseende både hemvårdsstöd och barnomsorg eftersom dessa båda delar är
nära knutna till varandra”. Det är säkert någonting som vi kommer att få se
av här.
För det tredje, herr talman, till framställningen, som nu är koncentrerad
till hemvårdsstöd gällande adoptivbarn, den korrekta benämningen som nu
finns om flerbarnsförhöjning när barnen är födda vid samma tillfälle samt reglering beträffande företagare så att de kan få partiellt stöd för vård av barn i
hemmet med samma reglering som i riket och att vi inte har en egen konstruktion, som utskottet tidigare konstaterade inte kan fungera. Det är omöjligt för kommunerna att göra den kontroll som skulle erfordras. Den här reformen är nu något bättre, lika som i riket alltså, men den är inte oproblema263

tisk för kommunerna fast den bör kunna tillämpas och sedan får man kanske
göra reglering när den har tillämpats en tid i riket och på Åland. Den sista
förändringen gäller barn som bor i EU- eller EES-land eller i Schweiz. Det här
är förändringar som vi för vår del, från mitt partis sida, är nöjda med liksom
vi var när grundframställningen kom, förutom när det gäller frågan om företagare, som vi konstaterade att landskapsregeringen lägger ett omöjligt förslag.
För det fjärde, lagmotionen föreslår en höjning av nivån i 4 paragrafen och
en höjning av maximiintjäningsnivån i 6 paragrafen. Den senare är politiskt
väsentlig eftersom den berör människor med begränsade resurser, med ekonomiska problem. Jag hör till dem som är helt övertygad om att när vi 1997
och 2001 gjorde en förändring var vår politiska avsikt enhälligt att den nivå
som vi lade 1997 skulle vi fortsätta att ha. Det visade också vårt agerande
2001 att det var vår avsikt. Vi hade inte någon indexjustering av historiska
skäl som ni känner till, men numera är det möjligt att ha det så man borde
därför inte vara tvungen att återkomma vartannat eller vart tredje år med den
här typen av beloppsjusteringar. När man öppnar lagen bör man naturligtvis
göra det. Det var tanken 1997 och det var tanken särskilt 2001 och bör vara
det också 2008 när den här framställningen kom. Det är rimligt att lagtingsledamöterna tar sitt ansvar till den delen och tillser att den här gruppen av
människor behandlas på ett politiskt korrekt sätt, vilket jag menar att det är
om man följer den linje vi har haft tidigare här i lagtinget.
Avslutningsvis, herr talman, hoppas jag att det här inte ska vara ett nytt
sätt att lagbereda, att landskapsregeringen har ofullgångna lagframställningar, som man överlåter till lagtinget som sedan ska gå igenom dem och konstatera att det blir för mycket lagberedning för lagtinget och skickar dem tillbaka
och så kommer de på det sättet i en bättre form till lagtinget. Jag hoppas att
landskapsregeringens lagberedningsarbete ska följa tidigare uppgjorda seriösa riktlinjer så att kontrollen av lagstiftningen blir tillräcklig och samspelet
mellan lagberedning och avdelning och berörda blir tillräckligt. Den här fördröjningen som den här historieskrivningen nu visar att har skett och varför
den har skett, tack vare att landskapsregeringen vägrade att ta tillbaka lagframställningen, har drabbat människor i vårt samhälle på ett otillbörligt sätt
som jag är den första att beklaga. Tack!
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Det blir någon form av giganternas kamp det här. Jag vill
understryka och upprepa, vi spelade inte under täcket. När det stod klart
att social- och miljöutskottet bestämde sig för att förkasta lagen så funderade landskapsregeringen på vad vi kunde göra för att få igenom de
här reformerna som var angelägna. Nå, då förde vi in sakinnehållet, vi
tog delar av den gamla framställningen, beredningen och vi tog bort den
olycksaliga uppstädningen av lagen som lagtinget uppfattade som att
hela lagen var, att man sedan måste gå in i gamla synder och detaljer,
det var det vi gjorde.
Vi har absolut inte försökt föra social- och miljöutskottet bakom ljuset
utan vi har försökt se praktiskt och pragmatiskt på det hela för att vi
snabbt skulle få in förändringarna som befolkningen vill ha.
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Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Som jag sade tidigare, hade det inte varit rimligare i skede
ett när utskottet begärde att landskapsregeringen skulle ta framställningen tillbaka, tidigt 2009, göra det, att återigen när utskottet återkom
till frågan i ett senare skede, göra det. Särskilt när utskottet beslöt i december 2009 att man var tvungen att skriva ett betänkande om förkastande, skulle landskapsregeringen ha sagt att vi behöver inte göra det,
att vi kommer att ta tillbaka lagen. Muntligt har vi fått all information vi
behöver om vad ni tycker om den här lagframställningen. Att sedan
hänvisa till att den förra framställningen innehöll gamla synder håller
inte, minister Sjögren. Det var en ny framställning från landskapsregeringen med ett brett innehåll. Den innehöll i så fall nya synder som var
upprepade, eller om det var gamla synder som låg till grund för de nya
synderna.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Det är säkert en mera korrekt benämning att det var gamla
synder som upprepades, men igen, hemvårdsstödslagen var på en omfattande remissrunda, där de som tillämpar lagen, kommunerna, inte
reagerade alls på det sättet som utskottet sedan, när man började gräva i
lagen, reagerade.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag tror att vi måste förstå remissinstanserna och deras situation. Landskapsregeringen hade i sin remissförfrågan en ingress där
man angav vilka förändringar som här infördes. Dem responderade remissinstanserna på. Det var naturligt att de inte responderade på det övriga som landskapsregeringen inte angav i ingressen och därmed i själva
förfrågan, att var under omarbetning.
Talmannen
Replikskiftet är därmed avslutat.
Lantrådet Viveka Eriksson

Herr talman! Landskapsregeringens mål när den förra lagframställningen,
som väldigt mycket nu har debatterats här idag, remitterades till lagtinget och
nu när den nu liggande framställningen diskuteras i det här remissförfarandet, i båda framställningarna var alldeles särskilt att trygga de grupper som
flera gånger har nämnts här idag, adoptivföräldrar, flerbarnsfamiljer, alltså
tvillingar, trillingar, när man får flera barn på en gång, EU-barn, företagare,
barn med särskilda behov att man skulle kunna åtnjuta systemet med hemvårdsstöd. Det är det som har varit landskapsregeringens mål i båda fall. Sedan var det, kan man säga med facit i hand, olyckligt att man valde den vägen
som vi gjorde första gången, vi valde att gå in och göra vissa uppstädningar i
lagen och öppnade också flera paragrafer. Därmed blev det komplicerade förfarandet i utskottet, där egentligen sakerna fastnade. Det blev så att de fastnade fast och även åtgärderna, som jag tolkar att alla vill ha. Därmed blev
också de grupperna lidande, eftersom åtgärderna inte har kunnat verkställas.
Samtidigt sade landskapsregeringen redan då att det krävs en översyn av hela
lagen, man måste gå in och göra en ordentlig översyn av lagen. Det här var
alltså ett försök att täppa till de värsta bristerna i lagen.

265

Landskapsregeringen hävdar fortsättningsvis gruppernas möjligheter att ta
del av det här stödet. Därför är vi angelägna om att i snabb takt komma tillbaka med de åtgärderna i den här framställningen. Det är det som är orsaken
till åtgärden. Samtidigt är det precis som minister Sjögren säger, vi sätter
igång nu med en helhetsöversyn där också nivåerna, som man tar fasta på i
lagmotionen, kommer att ses över. Det kräver å sin sida också ett remissförfarande, där bör kommunerna också bli involverade. Vi vet att det kommer
att driva kostnaderna i kommunerna och därav måste man ha detta remissförfarande innan man slår fast den. Lagen kommer att återkomma, den behöver revideras, den behöver göras om.
När en lagframställning ligger i utskottet så är det självfallet så att utskottet har alla möjligheter att förkasta lagen, men från landskapsregeringens
sida ville vi att man ändå skulle försöka hitta en väg för att grupperna skulle
få den här förmånen. Det var det som var vårt motiv, vi tyckte att man ändå
skulle söka en lösning i utskottet, men eftersom utskottet fann att det var
omöjligt så tyckte vi också att det var bra att utskottet förkastade den och att
vi också får ett betänkande så att vi kan ta fasta på argumentationen från utskottet, för den fortsatta processen. Sedan var det så att det var en snabb
ordning efter att det stod klart att utskottet förkastar framställningen. Lagberedaren, som hade jobbat med just den här första lagframställningen, bröt
loss dessa grupper och gjorde om den lagen. Det gick på några veckor efter att
vi fick beskedet om att man kommer att förkasta.
Nu vill jag också understryka att jag beklagar när flera medlemmar i socialoch miljöutskottet stiger upp och säger att de har blivit stötta av detta förfarande. Jag beklagar att det blev en sådan situation, men målet för landskapsregeringen, viljan för landskapsregeringen var att man skulle nå framgång
med grupperna, att de skulle komma i åtnjutande av förmånerna och därav
den här proceduren. Varför vi sedan tog tillbaka lagen, var för att vi inte
kunde ha två stycken lagframställningar samtidigt i lagtinget inom samma
lag. Självfallet.
Ltl Henry Lindström, replik

Herr talman! Jag tackar för att lantrådet beklagar handläggningen av
hela ärendet, men jag vill ändå vända mig mot att lantrådet pratar om
att man öppnade paragrafer. Det är helt klart att den framställning som
kom för ett och halvt år sedan är en ny lagstiftning om hemvårdsstöd, en
helt ny lag, därmed öppnar man inte några paragrafer. Det är det man
har gjort nu med den här framställningen, då öppnade man paragrafer.
Ytterligare borde man fundera över i vilket skede landskapsregeringen
ännu kan ta tillbaka ett ärende för att nu, åtminstone enligt mitt förmenande, så gick det alltför långt förrän det här ärendet redan låg på bordet.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Herr talman! Till det sista först. Det var för, igen, för att vi är angelägna
om att de här grupperna, som jag också uppfattade att ltl Lindström är
enig med mig och landskapsregeringen, ska komma i åtnjutande av
dessa förmåner. Därav var vi angelägna om att så fort som möjligt
komma tillbaka med det, medan det här ärendet var aktuellt och då var
vi också tvungna att ta tillbaka den framställning som låg.
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Sedan, herr talman, när det gäller att öppna upp, det är väl också där
som det har funnits vissa skiljande åsikter mellan landskapsregeringen
och utskottet huruvida de här lagparagraferna var öppnade eller om det
var en ny lag. Jag har förstått att det har varit väldigt mycket diskussioner som man har haft både med ministern och med lagberedaren som
hade hand om lagen.
Ltl Henry Lindström, replik

Herr talman! När det gäller syftet att göra de förbättringar vi har i den
framställning nu gällande ändring av landskapslagen är vi helt överens,
det är angeläget och brådskande, men man måste också se vad som är
rimligt att göra, hur mycket lagberedning man avser att ett utskott ska
jobba med. Lagberedningen bör ju ske av landskapsregering i samband
med lagberedningen.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Herr talman! Definitivt är det så att utskotten inte ska sitta och göra
tung lagberedning, där delar jag ltl Lindströms åsikt. Till den delen har
jag också förstått att utskottet har haft visst samarbete med lagberedaren ifråga som också fick vissa uppdrag att komma med ändringar. Lagberedningen var ju hela tiden inkopplad i det här arbetet, men man
lyckades ändå inte nå framgång och det är historia och det är beklagligt,
men det viktiga nu för landskapsregeringen och för ledamot Lindström,
är att de grupper som vi nu vill att ska komma i åtnjutande av förmånerna, ska kunna göra det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Tre kommentarer, den tidigare framställningen, landskapslag om hemvårdsstöd som inkluderar en andra lagframställning
också som var bifogad, innehåller 23 paragrafer. Alla dessa paragrafer
var detaljmotiverade, det var en helt ny framställning vi fick och det har
inte varit någon diskussion i utskottet huruvida det var ett antal öppnade paragrafer, det var en ny framställning. Där ska det inte råda någon som helst oklarhet.
Jag fastnade vid lantrådets uttryck att ärendet fastnade i utskottet,
ungefär som om det skulle vara utskottets fel att det fastnade i utskottet.
Det var uttryckligen på grund av att landskapsregeringen vägrade att ta
tillbaka den när utskottet begärde att så skulle göras, på välmotiverade
grunder, som den då fastnade i utskottet. Det var landskapsregeringen
som satte fast den i utskottet. Det är den uppfattning som jag har och
som alla mina kollegor har bekräftat att de också har.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Herr talman! När den här lagen bereddes använde man tekniken att
man gick in och städade vissa saker i flera paragrafer, därför är det så
många paragrafer i den s k nya lagen. Från landskapsregeringens och
lagberedningens sida sett gjorde man vissa uppstädningar och avsikten
var hela tiden att man skulle ta ett helhetsgrepp om hela lagen och åter-
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komma med det. Det är jag säker på att utskottet också har fått den informationen under arbetets gång.
Jag förutsätter också att social- och miljöutskottet i sina funderingar
funderade på vad beställningen är framöver. Där kommer t ex nivån på
hemvårdsstöd och andra frågeställningen, men en genomsyn, en översyn av hela lagstiftningen, det sade vi redan när vi remitterade förra
framställningen att det kommer att behövas trots att flera paragrafer
hade öppnats, eller som utskottet säger, den nya lagen.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Det är inte utskottet som säger den nya lagen utan det står
i landskapsregeringens framställning att det är en ny lag med 23 paragrafer och alla är detaljmotiverade. Läs detaljmotiveringarna så ser
lantrådet att det inte är några paragrafer som är öppnade utan alla paragrafer är öppnade och lagbereda och övervägda av landskapsregeringen i
plenum. Det är alltså en helt ny lag, man kan inte tumma på begreppen
till den delen.
Den tredje kommentaren jag hade gällde att lantrådet tyckte att det
var bra att man skriver ett betänkande från utskottet när man avser att
förkasta en lag så att landskapsregeringen får läsa vad det står i betänkandet. Det är inte det som är avsikten med våra betänkanden här i lagtinget som arbetas fram i utskotten utan det är för att de här i kammaren, i plenisalen, ska debattera betänkandet. Det gavs inte någon möjlighet eftersom landskapsregeringen valde det här märkliga tillvägagångssättet, att inte säga på förhand att man avser att ta tillbaka och då
hade vi arbetat en månad med detta betänkande.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Herr talman! När ett utskott bereder en lagframställning och behandlar
den och dessutom i det här fallet under en ganska lång tid så har man
väldigt mycket kunskaper och insikter som är värdefulla att ta till vara i
den fortsatta processen, eller hur? Då är det också värdefullt att få ett
betänkande som man kan lägga till grund för den fortsatta processen.
Därav var det värdefullt att vi fick ett betänkande som grund för en fortsättning. Ledamot Roger Jansson talar om att landskapsregeringen vägrade, men hela tiden strävade vi till att grupperna skulle få dessa förmåner och vi försökte hitta en lösning till det, det var landskapsregeringens mål.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Herr talman! Som utskottets ordförande tycker jag att det är skäl att jag
tar till orda när det gäller om det var en ny lagframställning eller inte.
Den debatten kan vi avsluta från och med nu, den lagframställning som
lämnades in förra gången som togs tillbaka och avslutades med ”genom
denna lag upphävs landskapslagen 1995/50 om stöd för vård av barn i
hemmet och landskapsförordningen 1997 om stöd för vård av barn i
hemmet”. Alltså det står uttryckligen att den tidigare lagen upphör, det
är inte längre frågan om några förändringar.
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För min personliga del kan jag säga att representanter från regeringsblocket insåg redan för ett år sedan att den här var väldigt svår att bereda och för att vi skulle komma framåt bad vi att man skulle ta den tillbaka istället. Det är på regeringens inrådan som vi fortsatte arbeta med
den här. Det är inte för vår personliga uppfattning, utan det är uteslutande för att regeringen har sagt att vi ska fortsätta att bereda den. Vi
klarade tyvärr inte av det.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Talman! Landskapsregeringens mål har hela tiden varit att man skulle
komma vidare. En ny lag, säger ordförande för utskottet, men utskottet
fick också information om att man egentligen inte hade gått in i alla detaljer som man behövde gå in och revidera och därför så var landskapsregeringen tydlig med att man kommer att genomföra en övergripande
reform av hela lagen och att det arbetet återstår. Det här var en uppstädning till vissa delar.
Ltl Åke Mattsson, replik

Herr talman! Det stämmer mycket väl att vi fick det uppdraget och vi
har gång på gång framfört att vi inte klarade av det med de resurser vi
har. De här små förändringarna var inte så enkla att det gick att öppna
paragrafer utan man satte in helt nya paragrafer och städade om paragrafer. Det gick helt enkelt inte att koncentrera sig på de små förändringarna som hade kommit in, för dem omfattade vi till fullo i utskottet
och det var vi införstådda med. Det fungerade inte. Här är det väldigt
bra att man inte kan lägga på sekreteraren och övriga som har jobbat
med detta för vi bytte sekreterare och båda sekreterare lyfte fram
samma åsikter när vi bad om att de skulle göra det smidigt och enkelt
och hitta vägar ut. Man hittade helt enkelt inte vägar ut fastän vi provade. Sedan fick också landskapsregeringen information om problemet.
Arbetsutkast nr 6 med egna parallelltexter osv. har vi lämnat ifrån oss.
Där har vi visat på problemet. Vi har ganska tydligt försökt hjälpa landskapsregeringen att gå framåt hela vägen.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Herr talman! Det tycker jag också att jag uppskattar, utskottet gjorde
vad man kunde och man försökt hitta vägar och sedan kunde man konstatera att man var tvungen att förkasta den för man nådde inte fram.
Det är fortsättningsvis så att så länge en framställning ligger i lagtinget i
ett utskott har man också möjlighet att just förkasta den. Jag tycker att
det har ett värde, oberoende vad man än säger från oppositionens sida,
att det finns nerskrivet de synpunkter som utskottet har tagit fram under arbetets gång. Det som ltl Lindström sade att man under arbetets
gång hör mycket folk, man får mycket värdefull information, det kan
också landskapsregeringen nu ta del av genom att man har gjort det här
betänkandet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! För en som inte har suttit i utskottet ger det här en allt
mera dramatisk bild av vad som har försiggått mellan regeringen och utskottet i den här frågan. Lantrådet och regeringen har med maktmedel
tvingat utskottet att ge ett betänkande i frågan trots att utskottet tydligen vädjat om att regeringen skulle ta tillbaka framställningen för man
har ansett att uppgiften har varit övermäktig. Då händer det precis det
motsatta till vad lantrådet säger att man har varit ute efter, dvs att ge de
grupper som berörs av lagen, de förmåner som tillkommer dem. Genom
det här maktspråket har det här fördröjts, för de grupper som man vill
hjälpa har ju drabbats.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Talman! Det som ledamot Sundback kallar maktspråk handlar om att
man försöker nå en framgång. Landskapsregeringen var hela tiden involverad i arbetet, lagberedaren var inkopplad, man försökte hitta en
lösning på den här problematiken och komma vidare.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Så är inte bilden som utskottsmedlemmarna målar fram.
Jag tycker att lantrådet nu börjar överskrida allt för många parlamentariska gränser. Hon talar om att utskottet har förkastat, det är bara lagtinget som förkastar. Hon börjar tala om hur utskottet ska formulera
sina synpunkter osv. Den parlamentariska uppdelningen innebär att regeringen ger oss framställningar och står för beredningen, det är inte
meningen att man ska tvinga utskott till betänkande som sedan ska ligga
till grund för beredningen av framställningar som man nu har gjort. Om
det blir praxis blir det väldigt tungt att sitta här i lagtinget och komma
med betänkanden för att regeringen ska ha underlag för nästa framställning i samma ärende.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Herr talman! Om landskapsregeringen tror på den sak man har fört till
lagtinget och om man tror att det går att reda ut de problem som dyker
upp under arbetets gång så är det klart att landskapsregeringen vidhåller sin linje. Sedan står det utskottet och lagtinget fritt att man säger att
det här platsar inte, det här förkastar vi och det är precis det som har
skett. Utskottet har föreslagit i ett betänkande att framställningen skulle
förkastas och då har landskapsregeringen dragit de konsekvenserna av
det och därav har landskapsregeringen i snabb ordning återkommit med
en ny framställning för att nå den målsättning som landskapsregeringen
fortsättningsvis har. De grupper, adoptivbarn osv ska kunna få de förmåner som ingår.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Vi har nu ägnat väldigt mycket tid åt att tala om formalia. Jag
skulle vilja titta framåt. Jag ser fortfarande skyltarna längs vägarna,
både uppe och nere när man åkte fram, där var det en plånbok, där var
det morötter och det var andra saker längs vägarna som liberalerna hade
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satt upp som sitt valprogram. Där hette det att det skulle vara mer
pengar i plånboken. Nu är det upp till bevis. När man för ett och halvt år
sedan skred till verket, lade fram en ny framställning om hemvårdsstöd
då var man alltså beredd, då som nu, att sänka hemvårdsstödet. Det är
det de facto det blir, med inflation och index så blir det en sänkning på
närmare 100 euro. Är det enligt liberalernas valmotto?
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Talman! Vad trevligt att vtm Lindholm kommer ihåg liberalernas valskyltar! Landskapsregeringen kommer, precis som minister Sjögren har
sagt, att ta i den här frågan när det gäller nivån på hemvårdsstödet och
det betyder att vi tittar på hela lagen och det arbetet inleds i höst. Målet
är klart, vi kommer att titta på det, vi kommer att jobba med det, men
det är också väldigt viktigt, det handlar om en stor summa pengar för
kommunerna. Det är viktigt att ha den kommunala remissomgången
med så att man har en ordentlig beredning när det kommer till lagtinget
med den här frågan.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jo, jag kommer ihåg dem, men kommer partiordförande Viveka Eriksson ihåg de här valskyltarna? Det är det jag frågar mig idag.
Remissen som man hade ute i kommunerna för mera än ett och ett halvt
år sedan hade kunnat innehålla den här frågan, men då valde man att
inte sätta med den. Varför gjorde man inte det? Utan istället kommer
man på två framställningar som sänker nivån. Det är helt fel, det går helt
emot mitt sätt att tänka, och jag hoppas att det också går emot liberalernas ordförandes sätt att se på saken.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Herr talman! Jag kommer väl ihåg vallöftena eftersom det är landskapsregeringens linje att man ska sträva till att människor ska ha, trots dåliga tider, pengar i plånboken och därför har vi för ett och ett halvt år
sedan och nu igen föreslagit att adoptivföräldrar, flerbarnsföräldrar,
barn med särskilda behov-föräldrar, EU-barnen och företagare ska få
mera pengar i plånboken. Den fortsatta reformen tar vi när vi gör den
genomsyn och genomgång och helhetsöversyn av hemvårdsstödslagen
som behöver göras.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! För mig är det obegripligt att regeringen inte kom med den reviderade lagframställningen tidigare. Inte minst med tanke på de adoptivföräldrar, flerbarnsfamiljer och föräldrar som har barn med speciella behov som
har väntat och väntat och väntat på att deras rättigheter och förmåner skulle
tillgodoses. Ännu mera obegripligt blir det nu när man inser att det gick så
fort att få fram en revidering. Med det här förfarandet så fördröjs den här lagen med ca ett och ett halvt år. Jag är i likhet med mina utskottskollegor
ganska upprörd över det här förfarandet och anser att ansvaret ligger på regeringen och på minister Sjögren.
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I utskottet har vi minsann försökt lagbereda och få till en bra lagstiftning
som är rättssäker, men efter att vi tvingades skriva om 12 av 25 lagparagrafer
och skriva två helt nya paragrafer och när vi var inne på vårt sjätte arbetsdokument, ett ganska tjockt dessutom, då insåg jag, och jag tror hela utskottet,
att det här är omöjligt för ett utskott att hantera. Det här var i mars 2009, för
ett år sedan och då vädjade utskottet till minister Sjögren om att hon skulle
dra tillbaka den här lagen, men hon var obeveklig, tyvärr. Sedan hände det
inte så mycket, inte förrän utskottet beslöt förkasta den förra framställningen
om en ny hemvårdsstödslag. Det är synd att det blev en sådan här prestigekamp mellan regeringen och lagtingets social- och miljöutskott för dem som
främst drabbas är de ålänningar som den här lagstiftningen berör. Så kan vi
inte ha det och så ska vi inte ha det. Jag anser att minister Sjögren har spelat
ett mycket högt spel med sitt förtroendekapital.
Om vi ska se något positivt i det här, vilket är svårt, men vi kan alltid försöka, är det väl det att utskottet nu har goda insikter inom det här lagstiftningsområdet. Den här gången torde behandlingen gå ganska fort. Utskottet
har lagt ner, som tidigare sagts, mycket tid och mycket tankearbete på utkastet till att få fram en helt ny hemvårdsstödslag. Jag hoppas verkligen att regeringen och lagberedningen tar till sig det arbete som utskottet har gjort så här
långt.
Om vi går in på framställningen, som vi har liggande på vårt bord idag, så
senast när vi debatterade en lag om hemvårdsstöd för ett och ett halvt år sedan sade jag här i talarstolen att i den bästa av världar är män och kvinnor,
pappor och mammor jämställda på arbetsmarknaden och i sina roller som
föräldrar, men fortfarande visar statistik att det inte riktigt är så. Tillvaron
som förälder är inte lika för män och kvinnor. Oavsett lagstiftning och politiska visioner är den krassa verkligheten sådan att när barnen kommer så
jobbar männen oftast mer och med högre lön samtidigt som kvinnorna går
ner i arbetstid och blir hemma och tar hand om barn med hemvårdsstöd i
många år. Något som också får konsekvenser. Arbetslivet förändras så snabbt
idag så de som stannar hemma förlorar både i löneutveckling och i kompetens.
Hemvårdsstödslagen som vi har framför oss idag bedöms i sig vara
könsneutral, men statistiken är fortfarande nästan lika bedrövlig som den var
för ett och ett halvt år sedan. År 2008 lyfte 56 män och 759 kvinnor hemvårdsstöd. Antalet män har fördubblats sedan 2005, från 25 till 56, men det
är fortfarande en lång väg fram till jämställdhet. Man kan se positiva tecken
till förändring inte minst här i lagtinget och hos landskapets höga tjänstemän,
hoppas att dessa pappor kan inspirera fler män att stanna hemma och sköta
barn och hushåll. För att möjliggöra att en pappa eller mamma ska stanna
hemma så krävs det att hushållet ska ha relativt goda inkomster eller mycket
små utgifter. Hittills har det visat sig att det är högutbildade pappor som är
de som stannar mest hemma. För det allra flesta ensamförsörjare är det helt
oförenligt att vara hemma med barnen. Det finns ingen valfrihet att välja partiellt hemvårdsstöd eller att nyttja hemvårdsstödet i tre år. Det här är en fråga
om jämlikhet och även om ensamförsörjarna borde få lika möjligheter att
vara hemma och sköta sina barn så krävs det nog andra åtgärder och då räcker det inte med att höja hemvårdsstödet med 1 euro och 49 cent som nu görs.
Socialdemokraterna stöder vtm Gun-Mari Lindholms förslag om att höja
hemvårdsstödets grunddel till åtminstone 500 euro per månad samt att även
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tilläggsdelen justeras upp till 900 euro. Som vi tidigare har hört så anser man
också i social- och miljöutskottet att man bör koppla hemvårdsstödet till konsumentprisindex, till exempel på motsvarande sätt som görs i lagen om utkomststöd. Om vi skulle ha gjort det med hemvårdsstödet skulle det ha legat
på drygt 470 euro. Hemvårdsstödet har alltså minskat med 20 procent sedan
1997. Beträffande beloppen tycker jag att det är mycket förvånande att regeringen inte har gjort en indexjustering och indexförhöjning redan nu eftersom det under remissen för ett och ett halvt år sedan var alla partier här i
lagtinget för en höjning av hemvårdsstödet, åtminstone för en justering. Det
var då det.
Jag hoppas att lagtinget kan enas om att indexjustera och indexkoppla
hemvårdsstödet och tilläggsdelen omgående och utan fördröjning. Det
kanske kunde vara en framkomlig kompromiss, ingen höjning, men väl en
indexjustering. Som det är nu så sjunker hemvårdsstödet varje år medan levnadskostnaderna stiger i vårt samhälle. Det är inte skäligt.
Nu när det är ekonomiskt kärva tider och vi vet att det är många som får
dra åt svångremmen så undrar jag om landskapsregeringen har gjort någon
bedömning om hur landskapets sparkrav slår mot kvinnorna. Minister Sjögren har ju kämpat hårt för att studiestödet ska indexeras, borde man inte nu
kämpa lika hårt för att en gång för alla indexjusteras hemvårdsstödet och
dess tilläggsdel.
Ltl Åke Mattsson, replik

Herr talman! Ja det var jämställdhetsaspekten som gjorde att jag tänkte
ta en diskussion närmast kring att man ser kvinnorna som de stora förlorarna och männen som vinnare i det här. Män som jobbar väldigt
mycket, har utsatta positioner många gånger och får en bra lön mister
kontakten med sina barns uppväxt. Jag skulle tro att när man sedan ser
tillbaka på sitt liv när man har gått i pension, är det inte så att man upplever sig som en förlorare om man har varit hemma med barnen även
om man har fått lite mindre i plånboken.
Det är också en attitydfråga, det byggs allt större hus bland barnfamiljerna och framför daghemmet är det väldigt många nya fina bilar som
kommer, man har det extremt bra ställt idag. Jag vill ändå lyfta fram ett
litet manligt perspektiv på det här, jag tror att man inte är en förlorare
om man har tillbringat en del av sin tid med barnen.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Naturligtvis önskar man att det skulle vara jämställt och
att pappor och mammor kan vara tillsammans med sina barn minst lika
mycket, men nog är det så att det är kvinnorna som är förlorarna. Det
ser vi bland annat när det gäller rapporten som ÅSUB gjorde om ålänningars ekonomiska utsatthet, där det var kvinnor som hade varit
hemma och tagit hand om barn och jobbat hemma hela sitt liv. Vad har
de i plånboken sedan när de går i pension? Det är inte många korvören.
Jag tror att det är lättare att vara pappa och ha en stor pension och
kunna umgås med sina barn och barnbarn än att vara en farmor som
nästan inte har råd att köpa mat.
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Ltl Åke Mattsson, replik

Herr talman! Pensionsfrågan är en helt annan sak, det är en annan debatt som man har utan det var jämställdhetskvaliteten att överhuvudtaget vara med barnen. Ska vi få papporna att vara hemma och tillbringa
mera tid med barnen är det viktigt att vi politiker lyfter fram värdet i att
vara hemma med barnen, hur viktigt det är, vilken kvalitet det är och
vilket mervärde man får av det. Kontakten som man bygger upp och har
med sig under barnets hela uppväxt och vidare. Man ska inte bara se det
som ett problem och inte bara mäta allting i pengar. Det är förvånansvärt från socialdemokraternas sida att det är det viktigaste vad man har i
börsen när man går i pension och när det är slut. Kanske man har andra
minnen och värderingar som kan vara mycket värda.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Social- och miljöutskottets ordförande Åke Mattsson vet
att vi under hörandena har hört både mammor och pappor som har sagt
att hemvårdsstödets belopp på 370 euro är ett hån, det är omöjligt att
leva på om man inte har en man eller hustru som har väldigt goda inkomster. Det är en illusion att man ska kunna vara hemma och ta hand
om barnen, det fungerar inte rent realekonomiskt. Varför har vi då endast 56 män och 759 kvinnor som är hemma med hemvårdsstöd 2008?
Det säger väl också någonting om hur man värderar saker och ting.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gun Carlson

Herr talman! Vi har nu ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i
hemmet framför oss och den innehåller reformer för nya angelägna grupper.
Det känns som om de flesta är överens om reformerna fast man inte har diskuterat dem så mycket. Vi har också idag blivit medvetna om att en ny omarbetad hemvårdsstödslag kommer att komma där man försöker få in allt det
som nu blir oklart i den här omgången. Det har inte heller diskuterats så
mycket. Det är klart att vi har diskuterat processen i utskottet mest. Jag tycker att man har fått en fullödig historiebeskrivning över hur det har gått till. Vi
ska också göra klart för oss att det har varit ett väldigt bra och omfattande arbete som har gjorts i utskottet i den här frågan, det tror jag att vi också är
överens om.
Jag tror också att det är viktigt att vi inte nu fastnar i historien. Vi har hört
mycket historia här idag, två timmar nästan. Jag tror att landskapsregeringen
måhända har lärt sig en läxa av det här, men det viktiga är ändå att man inte
fastnar utan att man kan gå framåt. Det som är viktigt i det här, men inte
kommit fram så mycket är, om jag läser förslaget rätt, att det föreslås retroaktiva återbetalningar. Det finns som en sista punkt i ikraftträdandet där man
beskriver hur stödet ska beviljas retroaktivt och för olika tider för olika stöd.
Det här är säkert något som utskottet kommer att titta på. Jag antar att en del
av förseningarna uppvägs av möjligheten att få retroaktiva stöd utbetalda.
Jag hoppas nu att utskottet kan behandla dessa aktuella förslag och lagmotionen trots historien. Det känns som om partierna är överens om de föreslagna reformerna. Det är mitt inlägg i den här debatten.
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Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Det var ett mycket viktigt påpekande som ltl Gun Carlson
gjorde och som jag också tog upp i mitt anförande, att det finns en retroaktivitet i den här framställningen så att de familjer som nu har väntat
på den här framställningen inte ska behöva lida oskäligt.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Jo, jag tror att det är bra om man kommer ihåg det i den
här processen. Ju snabbare utskottet kan behandla den här framställningen som ju egentligen redan är behandlad desto bättre är det för de
kommande grupperna som ska få ta del av stöden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Strand

Herr talman! Debatten idag handlar mest om formalia, men på agendan har
vi dels lagstiftningen om hemvårdsstöd och dels lagmotionen. Personligen
har jag inte skrivit på lagmotionen om förhöjt hemvårdsstöd. Det betyder inte
att jag inte skulle kunna tänka mig det förhöjda hemvårdsstödet, men jag
tycker att man alltid ska ta ett ekonomiskt ansvar när man lägger ett förslag.
Man ska reda ut de ekonomiska konsekvenserna och vad det betyder för
samhällsekonomin i stort.
Man säger i lagmotionen att vi ska höja hemvårdsstödet, vilket jag också
kan tänka mig, men då måste vi tita på helheten. Barnomsorgslagstiftningen
måste bli mer flexibel när man ska ha olika daghem och personal till dessa
daghem. Som vi alla vet idag så även om vi skulle höja hemvårdsstödet så i
praktiken kommer vi att ha mycket svårt att få ner kostnaderna på daghemmen. Där behöver vi hitta ett flexiblare system och det borde ha ingått i barnomsorgslagen ihop med det här hemvårdsstödet. Därför är det olyckligt att de
kommer som separata lagstiftningar där man inte har beaktat möjligheten till
större flexibilitet när det gäller daghemmen. Då hade vi kunnat ha ett hemvårdsstöd som ett alternativ.
Den andra biten är om man tänker lite större och satt sig in i samhällsekonomin och särskilt ÅSUB:s utredningar, som i framtiden visar att försörjningsbördan per person, om den är ett idag så är den 2020 nästan 15. Vi behöver människor i arbetslivet. Att då bygga upp system som uppmuntrar
människor att vara hemma innebär att försörjningsbördan för dem som jobbar blir ännu större. Att kasta fram kostnadsdrivande förslag utan att analysera helheten tycker jag att är oansvarigt, särskilt i dagens läge när landskapet har svårt med ekonomin, när kommunerna har svårt med ekonomin och vi
behöver mera människor i arbetslivet. Tack herr talman!
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Jag stöder det som ltl Jörgen Strand säger. Jag vill också
erinra om att när det gäller kommunerna och kommunernas betalningsansvar så ska vi komma ihåg att vi tog bort indexjusteringen i år med
den oskrivna regeln att man inte skulle höja ytterligare på kommunernas kostnader så länge man har indexjusteringen borta, det är också en
bit i det här. Jag stöder Jörgen Strands tankar i den här frågan.
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Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Jag tycker att man måste se på helheten. Det är lite olyckligt att de här lagstiftningarna kommer separata, man borde ha tittat lite
större och kommit med allihop på en gång för då hade man kunnat beakta de olika sakerna och fått större flexibilitet i frågan. Jag lovade mig
själv när jag satt i landskapsregeringen, även om jag skulle vara i opposition, skulle jag vara beredd att ta ansvar, inte bara kasta ur mig populistiska förslag. Det har jag försökt leva efter och det kommer jag att leva
efter så länge jag sitter kvar här i lagtinget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Det har varit en väldigt dramatisk debatt det här på många
plan, kanske mest intressant för den som inte har suttit i utskottet att se
själva processen och hur regeringen har tvingat sin framställning att bli behandlad av utskottet mot utskottets politiska vilja. Det är ganska så enastående i lagtingets historia.
I lagutskottet hade vi en liknande situation med ordningslagen. Den blev
fördröjd med säkert ett halvt år på grund av att regeringen tvekade att ta tillbaka den och utskottet var oenigt om vi skulle försöka föra den till lagtinget,
trots att vi alla tyckte att den hade uppenbara brister och att det krävdes ytterligare lagberedning. Efter många om och men togs den tillbaka och nu har
den processen slutförts.
Det går väl på samma sätt här, men det som är uppseendeväckande är när
regeringen säger att de ville att utskottet skulle komma med ett betänkande.
Det kan inte gå till så att det är regeringen som tvingar något utskott att bereda någonting utan det måste vara förbehållet lagtinget att själv avgöra sådana saker. Det här är ett tillfälle för reflexion vad parlamentarism egentligen
betyder. Jag vill instämma i det som ledamot Aaltonen sade att lantrådets och
ansvariga ministerns förtroende i den här frågan är starkt ifrågasatt.
Det var också intressant och på många plan välformulerat det som ltl
Strand sade. Det är klart att man inte ska komma med populistiska och pådrivande lagförslag. Det är bara det att det som den ena ledamoten kan tycka
att är mycket väsentligt och viktigt kan någon annan tycka att är populistisk.
Det är ganska svårt att som enskild ledamot att avgöra den saken, men jag
tror att jag förstår ledamot Jörgen Strand ganska bra på den här punkten.
I fallet att höja hemvårdsstödet är det som vtm Lindholm har sagt, egentligen inte någon större förhöjning, utan det är ju faktiskt frågan om en indexjustering. Om vi jämför med många andra stöd så sker det nog betydligt oftare uppdateringar än med hemvårdsstödet. Ur den synpunkten och särskilt
med tanke på jämställdheten, kan man inte skylla på dåliga tider. Det betyder
att kvinnor ska nöja sig med betydligt mindre stöd om de väljer, som lagstiftaren vill att många ska göra, att stanna hemma med sina barn, de ska idag få
ett betydligt sämre stöd än tidigare. Det där får utskottet grunna på.
Det är klart att barnomsorgen kommer att bli dyrare och dyrare i all synnerhet om man ska, som ltl Strand säger, uppmuntra kvinnorna att gå ut i arbetslivet för att ta på sig en ökande försörjningsbörda eftersom befolkningen
minskar. Nu ger lagtinget hela tiden dubbla bud. Frågan om den subjektiva
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rätten till barnomsorg så beskär man rätten och uppmuntrar istället kvinnorna att stanna hemma, eftersom man menar att det är bra för barnen bland
annat. Man försämrar, hemvårdsstödet vill man inte höja, men man vill nog
att kvinnor ska utnyttja förmånen. Man tror att det är bättre för kommunens
ekonomi och sedan är det väl också så att många män uppskattar att ha en fru
hemma med barnen. Det är en trevlig företeelse kan jag tänka mig, om man
är man.
Herr talman, en viss förvirring och dubbla budskap sänder man nog till
åländska kvinnor just nu från det här lagtinget. Det är viktigt att social- och
miljöutskottet här tar en kraftig jämställdhetsaspekt på hela frågan.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Om vi lämnar det populistiska och diskuterar sakfrågan så
sade jag att jag inte är emot, men jag sade att man måste ta ett helhetsgrepp på frågan. Om flera väljer, oberoende om det är män eller kvinnor, att vara hemma med barn, blir det en ökad kostnad om man har
kostnaderna kvar inom barndagvården. Jag sade att man måste hitta
flexiblare system inom barndagvården för att flytta kostnaderna.
Jag ville också lyfta upp den samhällsekonomiska frågan. Oberoende
om det är kvinna eller man som blir hemma eller jobbar, så kommer försörjningsbördan att öka. Ska vi då med samhällsmedel öka på dessa
kostnader som gör att vi stannar hemma får det dubbel effekt eftersom
produktionen minskar i vårt samhälle. Det var den här frågan jag ville
lyfta upp, man måste ta ett helhetsgrepp och inte bara rycka ut enskilda
saker ur helheten.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jo, jag förstår diskussionen och det är det som jag menar
att är det dubbla budskapet, särskilt till kvinnorna eftersom det är kvinnorna som känner sig särskilt manade att stanna hemma med barnen så
länge de är små. Ska man dessutom uppmuntra det här som nu är så
populärt att prata om, arbetslinjen, att kvinnorna ska ut i förvärvslivet
blir det väldigt motsägelsefullt. Kommunen har kvar de dubbla systemen och de dubbla kostnaderna. De som förlorar på detta är kvinnorna i
alla skeden. De som stannar hemma får mindre hemvårdsstöd, de får
mindre lön, de får sämre pension osv. osv.
Vad gäller kvinnornas ansvar för försörjningsbördan uppfyller de den
mer än väl redan idag på Åland. Åländska kvinnor har högre sysselsättningsprocent t o m än männen.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Jag delar inte in försörjningsbördan i kvinnor och män
utan jag tittar rent generellt på vad man behöver i framtiden. Problemet
när det gäller jämställdhet, om kvinnor ska vara hemma eller om män
ska vara hemma, är mycket större än den här frågan. Det handlar om
vilken arbetsgivare som ska stå för föräldraledigheten. Eftersom männen oftast har varit de som har jobbat och kvinnorna som har gått hem
är det kvinnornas arbetsgivare som har stått för föräldraledigheten. Det
är en fråga som borde redas ut på så vis att både kvinnans och mannens
föräldraledighet borde betalas hälften var. Då tror jag att vi också skulle
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komma till ett läge där det skulle vara intressantare för mannen att vara
hemma.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jo visst är det där en nyckel i hela problematiken vad gäller att övertyga män att stanna hemma, men jag tror att det finns en
motion som rör den här frågan. Jag väntar och återkommer mera i det
sammanhanget. Det är för stort för att diskutera i en replik.
Talmannen
Replikskiftet är därmed avslutat.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Herr talman! Jag blir lite förvånad för att inte säga bedrövad när jag hör ltl
Jörgen Strands inlägg i debatten. Jag kan ha förståelse för den ekonomiska
aspekten för kommuner, men själva principen hoppas jag att jag har missförstått, att vi skulle ha någon form av diskrepans utan att vi kan vara eniga om
det. I enlighet med ltl Sundbacks inlägg är det ett sätt att uppvärdera kvinnans arbete i det här sammanhanget. Det har jag åtminstone uppfattat och
det har jag dessutom lärt mig av en av frisinnad samverkans ledamöter i min
egen hemkommun, att det är väldigt viktigt att poängtera. Det här kan inte
vara i enlighet med frisinnad samverkans linje, att man inte skulle stöda tanken. Jag hoppas att man kan få ett svar från ledamoten Jörgen Strand angående det. Själva principen att värdera det kvinnoarbete som görs i hemmen
och på det sättet höja pensionerna på sikt för de kvinnor som väljer att stanna
hemma är viktig. Sedan måste vi hitta den ekonomiska kalkylen och se vad
den betyder. Jag delar inte den uppfattningen som ltl Jörgen Strand har att
det blir så väldigt mycket fördyrande, kanske till en del, men inte till den
stora delen som han har uppfattning om.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Jag har inte i något inlägg nedvärderat en kvinna, jag tycker att de är precis lika duktiga som alla män både här i salen, i hemmet
och i arbetslivet. Det är orättvist att man lägger orden i mun på mig. Jag
har också sagt att det är bra med valfrihet, att man som individ, oberoende om man är man eller kvinna, ska få välja hur man vill ha det. Det
som jag ifrågasätter är att kommunen ska ta på sig dubbla kostnader och
samhället ska förlora bruttonationalproduktmässigt om flera väljer att
stanna hemma. Då är det så lätt att rycka ut en sak och det var det som
jag nämnde som populistiskt, när man inte tittar på helheten, vad det
betyder för ekonomin och vad det betyder för samhället i stort. Det står
jag för. Jag förbehåller mig alltid rätten att tänka själv.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Herr talman! Jag reagerar på när man säger att något är ett populistiskt
initiativ. Det är viktigt att man i lagtinget har visioner och tankar framåt,
att man försöker förändra situationen för personer som man ser att det
finns behov av att förändra för. Skulle man vara rädd för att försöka
komma med initiativ och visioner, politiska ageranden, för att man alltid
är rädd för att någon säger att det är ett populistiskt utspel, ja då skulle
vi säkert inte ha så hemskt mycket för oss här. Jag hoppas att vi ska
kunna var eniga om att det är bra att man kommer med initiativ.
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Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Vi är helt eniga när det gäller att ta initiativ, men tar man
ansvarsfulla initiativ så visar man hur man finansierar initiativen, inte
bara hur man lägger utgiften. Det är lite problematiskt i många fall, det
har också förekommit i andra partier, även i vårt parti. Vi måste komma
bort från kulturen att lägga utgiftsdrivande förslag utan att berätta om
konsekvenserna och se konsekvenserna framför allt när det gäller helheten.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Herr talman! Till den delen kan jag ha förståelse. Nu ska vi också
komma ihåg att när vi pratar om förhöjningen vad beträffar grunddelen
innebär den i reellt värde 30 euro. Det är det vi pratar om för det borde
ha varit höjt genom åren, alla partier som har suttit i landskapsregeringen borde ha tänkt på det. När det gäller hur det slår i kommunerna kan
det se väldigt olika ut. Det kan betyda att det i Mariehamn är väldigt
många fler som får en reell förhöjning, medan det kanske ute på landsbygden, i skärgården, inte betyder så mycket för kommunerna för där
finns det dagmammor som tillhandahåller den här servicen. Där kan
man anspela på ett antal barn i den barnomsorgen, det kanske inte har
så stor betydelse.
Talmannen
Replikskiftet är därmed avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Andra behandling
3

Godkännande av avtalet med Anguilla om upplysningar i fråga om skatteärenden
Lagutskottets betänkande (LU 17/2009-2010)
Republikens presidents framställning (RP 10/2009-2010)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion. Ingen diskussion.
Detaljbehandlingen vidtar. Det i presidentens framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets förslag.
Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad.

Andra behandling
4

Godkännande av avtalet med Cooköarna om upplysningar i fråga om skatteärenden
Lagutskottets betänkande (LU 18/2009-2010)
Republikens presidents framställning (RP 11/2009-2010)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion. Ingen diskussion.
Detaljbehandlingen vidtar. Det i presidentens framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets förslag.
Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad. Andra behandling

Andra behandling
5

Godkännande av avtalet med Samoa om upplysningar i fråga om skatteärenden
Lagutskottets betänkande (LU 19/2009-2010)
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Republikens presidents framställning (RP 12/2009-2010)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion. Ingen diskussion.
Detaljbehandlingen vidtar. Det i presidentens framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets förslag.
Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad.
Andra behandling
6

Godkännande av avtalet med Turks- och Caicosöarna om upplysningar i fråga om
skatteärenden
Lagutskottets betänkande (LU 20/2009-2010)
Republikens presidents framställning (RP 13/2009-2010)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion. Ingen diskussion.
Detaljbehandlingen vidtar. Det i presidentens framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets förslag.
Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad.

Andra behandling
7

Godkännande av avtalet med San Marino om upplysningar i fråga om skatteärenden
Lagutskottets betänkande (LU 21/2009-2010)
Republikens presidents framställning (RP 14/2009-2010)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion.
Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets förslag.
Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad.

Andra behandling
8

Godkännande av avtalet med Indien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra
kringgående av skatt
Lagutskottets betänkande (LU 22/2009-2010)
Republikens presidents framställning (RP 15/2009-2010)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion. Ingen diskussion.
Detaljbehandlingen vidtar. Det i presidentens framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets förslag.
Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad.

Första behandling
9

Skattesatsen för samfund
Näringsutskottets betänkande (NU 3/2009-2010)
Landskapsregeringens framställning (FR 13/2009-2010)
Först tillåts allmän diskussion och därefter kan förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskottet.
Diskussion.
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Ltl Anders Englund

Herr talman! Näringsutskottet har behandlat landskapsregeringens framställning angående skattesatsen för samfund. Landskapsregeringen föreslår
att skattesatsen för den kommunala samfundsskatten sänks med 0,0104 procentenheter. Förslaget grundar sig på att staten har höjt sin andel av samfundsskatten samtidigt som man i riket har sänkt kommunernas andel, vilket
sammanhänger med en reform av universitetslagstiftningen, som man kan
tycka att är lite märklig. Genom den 0,0104 procents föreslagna ändringen
sänks skattesatsen så att den totala skattesatsen fortfarande kommer att bli
26 procent precis som förut. Det här har ju utskottet varit enigt om. Det är en
för liten procentenhet att justera. Det blir en hel del komplicerade redovisningar osv. för företag som har verksamhet både i landskapet och i riket. Utskottet har ingenting att invända emot förslaget och föreslår att lagtinget antar det i den här framställningen ingående lagförslaget utan ändringar.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Jag blev sittande med lite överskott på min talkvot så jag ska
passa på och utnyttja den förrän dagen är slut. Det var en sak som intresserade mig när det här ärendet togs upp senast. Obunden samling hade för en
tid sedan förslag om att man inte skulle höja samfundsskatten när den sänktes i riket för att kommunerna skulle få förmåner. Nu slår det åt andra hållet.
Ledamot Nordberg hade den tanken att man skulle pröva systemet med att
höja skatten 0,01 procent för att se om systemet fungerar. Jag undrar om den
diskussionen fördes i utskottet. Jag hade det antagandet att skattestyrelsen
gör de ändringar man vill ha från åländsk sida, eller de anpassningar, men att
man också tar betalt för det.
När det gäller reformen som utskottsordförande sade, så kan man på ett
sätt undra varför man gör det här, men jag har förstått att det är en anpassning till EU:s statsstödsregler, man vill klargöra gränserna mellan kommersiell verksamhet, apoteksrörelse och annat. Ett exempel är t ex Ålands golfklubb, som är en allmännyttig stiftelse eller något liknande, som inte tidigare
var momsskyldig, men när man konstaterade att det även är kommersiell
verksamhet, blir mervärdesskatteskyldig. Den här framställningen är som utskottet har konstaterat, raka spåret, men jag var ändå lite nyfiken på förslaget
från ledamoten Nordbergs sida senast.
Ltl Mika Nordberg, replik

Herr talman! När det gäller mitt förslag som kom fram i remissdebatten
om att pröva vem som ska betala för en avvikelse i skattemyndigheternas system, så kom det fram under själva hörandena och under utskottets behandling att framsteg görs när det gäller själva utarbetandet av
systemet för att det ska kunna vara differentierat. Framför allt med
tanke på den information som vi har fått under den senaste tiden om att
liberalerna har ställt sig positiva till ett eventuellt övertagande av beskattningen. Då ansåg vi att vi behöver vänta lite med att kanske gå vidare i den här lilla frågan i och med att vi har så många större frågor nu,
som liberalerna har öppnat upp för och som ligger i röret.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det där var väl ett lite väl hoppande resonemang. Hela
skattereformen bygger på att man ska kunna ha en lagstiftning där lag-
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tinget bestämmer om vilken beskattningsbehörighet man ska förhandla
sig till med riket. Det är ett långt, långt större steg än att ha 0,01 procents avvikelse i samfundsbeskattningen. Det där hänger inte ihop tycker jag.
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
10

Handikappservice
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2009-2010)
Landskapsregeringens framställning (FR 5/2009-2010)
Först tillåts allmän diskussion och därefter kan förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskottet. Diskussion.
Ltl Åke Mattsson

Herr talman! Inledningsvis vill jag tacka utskottet för ett engagerat och bra
utskottsarbete. Vi i utskottet föreslår att den här handikappservicelagen antas
med vissa förändringar och att man beaktar utskottets synpunkter.
Framställningen föreslår alltså en blankettlag, där rikets handikappservicelag, med vissa avvikelser, blir gällande på Åland. Avsikten med lagförslaget är att förbättra funktionshindrade ålänningars ställning. Vi i utskottet anser att det är rättigheter som vi ser att är angelägna, det berör en grupp som
ofta har ett livslångt beroende av andras hjälp, det är viktigt att de också kan
ta del av samhällslivet.
Man kan konstatera att ålänningar med funktionsnedsättning tidigare har
haft en sämre ställning än vad motsvarande målgrupp har haft i riket. Vi kan
också konstatera att förslaget i lagen är primärt i förhållande till omsorgslagstiftningen men subsidiärt i förhållande till annan lag, stöd och service. Det
betyder att handikapplagen kommer i andra hand normalt utom då det gäller
utvecklingsstörda för rättigheter, om man ska uttrycka det i klartext.
Vi har konstaterat att begreppet handikappad är ett delvis föråldrat begrepp. Begreppet funktionsnedsättning används allmänt internationellt och i
Sverige. Vi anser ändå att det är enklast att begreppet handikappad och handikapp kvarstår i och med att lagförslaget är en blankettlag och det skulle innebära en viss begreppsförvirring om man försökte ändra på det här. I hörandet har det inte varit ett alltför stort problem för dem som direkt berörs av
detta, utan man kunde i stort omfatta de intressegrupper som vi har. Man
kan säga att handikappad är vad samhället gör en person med funktionsnedsättning, om man inte får den hjälp man behöver kan man kallas handikappad.
Vi har diskuterat frågan om blankettlagstiftning gentemot fulltextlag och
trots argument om att fulltextlag innebär en tydligare information till berörda
handikappade och kommuner samt att terminologin hade kunnat korrigeras,
har vi valt att acceptera blankettlagstiftningen. Främst på grund av att de löpande förbättringarna som kommer i rikslagstiftningen, automatiskt blir gällande i landskapet. Här är det också viktigt att man lyfter fram att landskapsregeringen och socialvårdsbyrån hänger med på vad som är på gång. Man
måste hålla sig väl informerad och ha kontakter med riksförvaltningen, så att
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man har möjligheter att förbereda sig på en lagberedning som kommer utan
egentlig egen lagberedning och som inte har beaktats på de faktiska förhållandena i landskapet.
Vi har också konstaterat att en jämförelse med de nordiska länderna saknas i framställningen. Vi finner det otillfredsställande. I utskottet har vi framfört åsikter om att den svenska handikappservicen är betydligt bättre än den
finska. Det kan vara intressant att i motiveringarna till sociallagen jämföra
servicenivån med resten av Norden.
Vi har också haft en frågställning i utskottet om det fanns någon risk för
oklarheter i ansvarsfördelningen mellan kommuner och landskapet på grund
av blankettlagen. På riksnivå finns inte samma uppdelningar för huvudmän
för social- och sjukvård och det kunde finnas en risk där, har det framförts till
utskottet. Enligt lagförslaget är det ganska klart att kommunerna fortsättningsvis har hela ansvaret för planeringen av all service som lagförslaget föreskriver. Kommunen har också ansvar för att ge nämnda service och fatta
alla beslut och utöva myndighetsutövning som riktar sig till enskilda klienter i
frågan. Det kan också ges på olika sätt från kommunerna, men man kan inte
delegera bort myndighetsutövningen.
Det är en förändring på gång i den här lagstiftningen som vi inte har tagit
del av i utskottet, men vi kan ändå notera den. När det gäller tolktjänster så
har man i riket beslutat att folkpensionsanstalten ska ta över detta från
1.9.2010. Det har också gjorts en lagändring, man har strukit det här i handikappservicelagen, att kommunerna har skyldighet att tillhandahålla tolkning.
Det här är någonting som landskapet naturligtvis måste vara offensiv med
och ordna eller eventuellt gå via folkpensionsanstalten eller på annat sätt så
att lagstiftningen är uppdaterad även på det här området.
För övrigt har vi konstaterat att det inte finns någonting i ÅHS verksamhet
som berörs av den här lagstiftningen utan det är uteslutande social service.
Man har inte någon verksamhet heller i ÅHS som uppfyller det som beskrivs i
lagen.
Serviceplanen har vi tagit upp som ett eget kapitel och vi har haft stor hjälp
av samtliga höranden i princip. Det är något viktigt och angeläget att man har
en serviceplan som är uppdaterad och fungerar. Det kan också vara till stor
hjälp sålunda att man får en överblick av behovet och underlättar för kommunens planering och budgetering.
Utbildningsinsatserna tycker vi också att är viktiga i den här frågan. Det är
bra för man har redan börjat tillämpa den här lagen på fastlandet, så man kan
se vilka problem som finns där och så småningom kommer det också prioritet. Vi betonar speciellt vikten av att man följer upp detta och meddelar
kommunerna de olika prövningar som finns.
När det gäller rättsprejudikaten så har vi i utskottet erfarit att när det
kommer från högre instanser är det oftast så att den är formulerad på
svenska. I det här sammanhanget kan det vara så att om man inte besvärar
sig och inte går vidare blir också utslagen i lägre domstolar prejudicerande.
Då är det viktigt att man får tillgång till dem på svenska språket och att man
jobbar med frågorna, följer med vad som händer och är på gång.
Sedan konstaterar vi att naturligtvis kommer personliga assistenter att öka
i landskapet. Man har tittat på olika sätt i kommunförbundet, om man ska ha
några pooler och att man har inlett förhandlingar med kommuner och representanter för kommunerna, hur man ska hantera det här bäst.
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Servicesedlar. Man anser i framställningen att assistenttillgången kan ordnas med hjälp av servicesedlar. Vi har just konstaterat att rikets socialvårdslag reglerar servicesedlar tillräckligt mycket för att man ska kunna ta det i
bruk genom 3 a paragrafen. Den gäller ju i landskapet med stöd av blankettlag. Det finns lite oklarheter i den, den hänvisar i sin tur vidare till rikets lagstiftning angående statsandelar. Om det momentet kan tillämpas på Åland
råder det delvis delade meningar om, har vi erfarit. Det här är någonting som
man behöver klargöra. Vi uppfattar det också så att man ute bland dem som
tillämpar den här lagen är lite osäkra på om den verkligen kan användas här
egentligen. Det är däremot helt klart att det finns en rikslag om servicesedlar
som inte har tagits på Åland och alltså inte gäller här, men det går att använda servicesedlar utan den har vi förstått.
Jämställdhetskonsekvenser finns i framställningen. Man har utrett det såtillvida att man har tittat på hur det ser ut på områdena kring Åland, främst
då i Sverige men delvis i Finland och konstaterat att det på många sätt kan
vara ojämnt. Vi i utskottet har gjort vissa höranden och forskat i detta, men vi
har inte kunnat få fram konkreta uppgifter på att det verkligen finns, att någon upplever att det inte är jämställt här på Åland. För den skull är det ingenting som säger att det inte är så, i och med att det är det i våra kringregioner.
Det saknas helt enkelt statistik på de här frågorna. Vi vill därför i betänkandet
uppmärksamma landskapsregeringen på det här och att man kollar upp om
det finns någon omfattande orättvis behandling på grund av kön i kombination med funktionshinder. Om det förekommer vill vi att åtgärder ska vidtas.
Här kan man notera ett problem direkt, begreppet funktionshinder och även
svårt funktionshindrad är starkt vidsträckt och det är svårt att ha en definition på vad det är. Det vi har erfarit i hörandena är att vissa tycker att glasögon är ett funktionshinder, amputation kan vara ett funktionshinder för
vissa, men inte för andra beroende på vilket yrke du har och vilken livsföring
du har, därför är det inte hur enkelt som helst att få in statistik på det här.
Frågeställningar som gäller i det här sammanhanget är hur många män
och kvinnor det finns med funktionsnedsättning på Åland, hur många är berörda av det. Hur ser den service ut som kvinnor och män får och hur är resursfördelningen uppdelad, på timmar eller euro och vilken typ av service får
kvinnor och män, vilka förmåner får kvinnor. I Sverige har man t ex konstaterat att kvinnor får en hörapparat, medan män ofta får två, män har lättare att
få bilstöd, det finns otroliga alternativ. Listan på frågeställningar som man
behöver ha i det här sammanhanget är ganska lång. Får man del av problematiken tror jag att det är lättare när man går ut bland personalen och diskuterar jämställdhet. Annars kan det vara en risk för att man tar väldigt illa vid
sig om man tycker att man gör ett jämställt jobb och att man är medveten om
problemet, men ändå blir anklagad via lagstiftning för att man inte är jämställd i sina beslut. Det finns mycket att göra här och framför allt är det information, man medvetengör personal som hanterar dessa frågor om vilka
tankar de ska ha med sig.
Teckenspråket, vi kan konstatera att det finnas olika teckenspråk. Det
fanns redan i debatten här att finlandssvenska teckenspråket skiljer sig från
rikssvensk. Vi uppmanar landskapsregeringen att de ska säkerställa att man
får rätt tolktjänster i och med att en stor del av våra synskadade utbildar sig i
Örebro. Som jag sade tidigare, enligt rikslagstiftningen överförs tolkningstjänsten från september.
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Förslagets ekonomiska konsekvenser har vi tittat på ganska mycket. En
stor oenighet har det rått i riket över vad lagen kommer att kosta kommunerna. Från kommunernas sida har man bedömt att det kan bli mer än tio
gånger dyrare än de kostnader som regeringen har räknat ut. Vi har valt att
inte göra någon egen bedömning i det här sammanhanget utan vi kan bara
konstatera att det råder stor osäkerhet om de bedömningar som har gjorts. Vi
kan också konstatera att handikappade som bor i serviceboende i kommunerna har rätt till den service som denna lag ger handikappade och det här
verkar man inte ha uppmärksammat från kommunernas sida. Det har också
nämnts förslag om att vi borde ha särskilda landskapsandelar för handikappade, men det har inte väckt någon nämnvärd entusiasm i utskottet. Vi försökte gå framåt så att man t ex för ungdomar har möjligheter för de kommuner som har många handikappade och har ett speciellt problem för det, men
det är någonting som får ligga i framtiden.
I 9 paragrafen i handikappservicelagen står det, den är väldigt konstigt
formulerad för man ska ha tillgång till hjälpmedel, men den omfattar även
fordon enligt en praxis som har uppkommit i riket. Tittar man i tidigare detaljmotiveringar till den i rikslagen ska den tidigare praxisen även tillämpas
på den här lagen. Där är någonting som man behöver titta närmare på i förordning. Tittar man på fastlandet kan man se att om man t ex ger halva priset
på en bil på den billigaste tänkbara modellen som kan vara passlig i det här
sammanhanget, får man köpa vilken bil som helst. Det här är någonting som
det råder viss oklarhet i, det behöver tydligare klarläggas.
Vi konstaterar också i utskottet att man inte har nämnt någonting om det
anslag som finns nämnt avseende bostadsreparationer, vilket beviljas medel
för handikappanpassning av bostäder. Eftersom kommunerna uttryckligen i
landskapslagen ges ansvaret för att ersätta gravt handikappade skäliga kostnader för förändringsarbeten i bostaden kommer deras budget möjligen att
ytterligare belastas om landskapets finansansvar i den här frågan minskar eller utgår. För kommunernas totala del kan det här röra sig om 100 000-200
000 euro. Vi kan konstatera att landskapet direkt har beviljat medel till de
här grupperna för omkring 80 000 euro. Vi ska också notera att det finns en
viktig poäng i att byggnadsbyrån har en insikt i ombyggnaden då de har den
specialkunskap inom området som behövs och den är inte så vanlig att den
finns i det här sociala avsnittet.
I detaljmotiveringen i 2 paragrafen har vi föreslagit att man ska göra en
förändring för att säkerställa att kommunerna erhåller motsvarande ersättning i frågan om innehavare, tjänst och befattning som man har i riket. Det är
en formell notering som har kommit från lagberedningen som man vill att utskottet ska rätt till. Det har att göra med skadestånd i olycksfall. Lite mera
speciellt är det i 4 paragrafen där vi konstaterar att regeringens avsikt med
detta är att de ska utse ett handikappråd för hela Åland, något sådant råd ska
således inte utses för respektive kommun. Vi har därför föreslagit att bestämmelsen i landskapslagen om att handikapprådet kan vara gemensamt för
flera kommuner och bestämmelsen om att ett riksomfattande handikappråd
inte ska gälla i landskapet. Det behövs inte.
Sedan föreslår vi ett helt nytt 2 moment. Det gäller att en handikappad bör
ges service utgående från sin språkliga färdighet. Det är viktigt att varje handikappad, oberoende av handikappets art, kan göra sig förstådd när en serviceplan ska uppgöras eller andra för klienten speciella frågor ska diskuteras.
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Paragrafen i sig är formulerad så att bemyndigande som 13 paragrafen 1 momentet handikappservicelagen givits kommunstyrelsen ska inom landskapets
behörighet avse landskapsregeringen. Bestämmelserna i 13 paragraferna 3
och 4 momenten handikappservicelagen ska inte tillämpas i landskapet. Sedan finns det också en formulering angående språket som utskottet har fört
in och som är det politiska initiativet vi har tagit här: ”En handikappad ska
ges service och servicen ordnas i mån av möjlighet med beaktande av klientens språkkunskaper”. De tidigare moment som ströks av landskapsregeringen vid den fastländska lagstiftningen var att ”handikappad ska ges service
och servicen ska ordnas med beaktande av hans modersmål”. Vi anser att
modersmålet inte är aktuellt, kan man engelska, teckenspråk eller något annat är det viktigaste att man gör sig förstådd. Det här är ingen direkt nyhet
och det är inte någon avsikt att det ska bli någon förändring i praxis utan det
är på det sättet man tillämpar det här idag.
Det finns också en reservation som ltl Carina Aaltonen har fogat till betänkandet och som hon kommer att redovisa enskilt för. I övrigt så stöder utskottet landskapsregeringens förslag med beaktande av de förändringar som
finns med i betänkandet. Tack!
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Ja utskottet lämnar som vanligt ett intressant betänkande
och man har gjort ett stort arbete med landskapsregeringens framställning om handikappservicelag. I samband med remissen tyckte jag att
utskottet borde överväga att göra det möjligt för anhöriga till personer
med funktionsnedsättning att fungera som personliga assistenter. Det
finns inte alls rört, vad jag kan se, i betänkandet och ordförande valde
också att inte alls kommentera det. Jag tycker att det är lite förvånande
eftersom det i Sverige är fullt möjligt att man har det på det sättet. Här
är det visserligen behovsprövat, men man förstår av resonemangen att
det egentligen inte är riktigt lämpligt att anhöriga själva är personliga
assistenter bl a för sina barn.
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! Man kan i salen konstatera att det blev en pinsam tystnad
när jag började mitt anförande, beroende på att den lapp som berörde
det här, ramlade bort. Jag tror att den skulle komma fram och sedan
glömde jag bort att nämna det. Vi har beaktat detta och också skrivit en
del om personlig assistans. Det framgår ganska tydligt i lagstiftningen
att avsikten är att man ska ge dem ett socialt liv. Det här är inte frågan
om att man ska vara någon hemhjälpare utan man ska ge barnet färdigheter och också annat, komma ut socialt, träffa nya människor, fara på
bio, gå på bibliotek, fara och simma osv. och då kan det vara både angeläget och viktigt att det är någon annan ny person som kommer in. I hörandena har det genomgående varit så att man har ansett att det här är
bra i lagförslaget, det finns möjlighet om man har speciella behov. Det
ska inte vara på kommunens villkor utan på den enskilde, som ska ha en
subjektiv rätt.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Nu vet jag inte om jag förstod det här riktigt rätt, den sista
kommentaren i ordförandes anförande, men det är en ganska kraftig
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undervärdering av anhörigas möjligheter att fungera som personlig assistent. Indirekt säger man i framställningen att det inte är lämpligt. Jag
är förvånad över att utskottet omfattar den principen. Det ger inte nu
valfrihet för de enskilda utan det är professionella och myndigheter som
har den här psykologiserande uppfattningen att det inte är lämpligt. Jag
förstod som sagt var inte utskottsordförandes inställning, för på slutet
sade han att det var de enskilda som skulle få avgöra hur de vill ha det.
Ltl Åk Mattsson, replik

Fru talman! Det finns redan i lagförslaget att med vissa särskilt vägande
skäl kan närstående vara personlig assistent. Det finns den möjligheten
med, om det finns vägande skäl. Det tycker vi att räcker. De vägande
skälen ska inte bero på om kommunen har dålig ekonomi eller om det är
en bra lösning för kommunen utan det beror på om den enskilde har
behov av assistansen, det är för den skull man ska ge det här. Man tillbringar väldigt mycket tid med sin familj, med sina nära anhöriga och
har man inte svåra sociala problem och behöver ha de nära anhöriga
med, tror jag att man går med på det. Annars kan det vara viktigt att just
de här personerna kommer ut med andra nya människor, får andra värderingar och får en liten frihet från sin familj. Familjen behöver inte heller känna sig tvungen att ta hand om den handikappade. Det förutsätts
många gånger att man ska göra det här frivilligt.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Den där typen av värderande psykologisering tycker jag
verkligen att vi ska avstå från i lagtinget i vår lagstiftning. Om familjen
vill att någon ska fungera som personlig assistent så ska det prövas av
kommunen, men vem som helst annan är enligt kommunen lämplig. Det
krävs ingen utbildning, inga kvalifikationer, bara att den som behöver
personlig assistent säger att den här vill jag ha. För mig är det orimligt
hur man kan resonera på det sättet. I Sverige är det helt annorlunda.
Sådana här professionella pratare om relationer har alldeles för stort utrymme i den här finska lagstiftningen. Valfriheten finns inte.
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! Jag hade själv fyra eller fem frågetecken efter att jag läste
den här framställningen första gången och tänkte att vad är det här för
påhitt, det verkar otroligt konstigt, men följer man med hela lagstiftningsarbetet och tittar på intentionerna och tankarna bakom varför man
har personlig assistent, är det helt i linje med den här lagstiftningen, det
är så man upplever det och så ser jag det. Sedan är det också uttryckligen sagt att den som får personlig assistent ska vara med och påverka assistansen och planeringen av den annars får man inte den, det ska man
vara medveten om det. Det var en sådan sak som fanns med på lappen,
som tyvärr försvann. Där finns det också oklarheter, har man inte ett
eget språk kan man inte prata, har man inte rätt till assistent då när man
inte kan prata själv? Det har man, det räcker med tolk, föräldrarna kan
informera och prata vidare så då har man rätt till det om man på något
sätt kan meddela sig med omgivningen. Men man är ju med och planerar det här och man kan själv bestämma vem som ska vara ens assistent,
kommunen trycker inte på och sedan måste man ta det. Nog har man
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möjlighet att anställa vem man vill, men utom anhörig, det är för att
man ska komma bort från anhöriga också, det är en del av hela lagstiftningen, intentionen är åt det hållet.
Talmannen
Replikväxlingen är avslutad.
Minister Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Jag tänkte kommentera lagändringen som är på gång beträffande tolktjänster. Där för landskapsregeringen ett resonemang med
kommunförbundet och där har detta varit en av de sakerna som vi inte
har kommit fram till ännu hur vi ska göra, för som utskottet påpekar
finns det ett finlandssvenskt teckenspråk och ett rikssvenskt teckenspråk. Vi för en diskussion med kommunerna redan hur vi ska gå tillväga framöver.
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman. Ja, vi hörde att det var på gång, men att det var så pass i luften så vi kunde inte skriva någonting direkt i betänkandet, men jag
tänkte att jag skulle nämna att det är på gång i alla fall och vi vet att ni
jobbar med det. Tack för det inlägget.
Talmannen
Replikväxlingen är avslutad.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Jag ska också uppehålla mig vid samma paragraf, 4 paragrafen 2 moment. Det är en mycket människovänlig tillämpning som utskottet anför. Jag känner bara till två grundlagar i världen där teckenspråk är erkänt som språk, det ena är i Finland och det andra är i Bolivia. Det är möjligt att det har kommit till flera under resans gång. Det
klarläggande som jag vill komma med är att man inte kan beträffande
teckenspråk gå ut över självstyrelselagen. Det följer av sakens natur att
tillägget i utskottet sker inom ramen för självstyrelselagens 36 paragraf
som säger att det ämbetsspråk som förekommer i landskapet och kommunerna under denna lagstiftning är svenska. Jag utgår från att
Ålandsdelegationen har en lika människovänlig tillämpning av självstyrelselagen att de inte fäller den på den här grunden, även om skrivningen ger lite utrymme för tolkning, det ska villigt medges.
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! När vi tittade på den här paragrafen blev vi ganska snabbt
eniga i utskottet att vi måste med tanke på framtida inflyttning och så
vidare, visa oss generösa mot dem som kommer bortifrån också, att vi
har en beredskap att diskutera och prata med dem oavsett handikapp.
Språket kan variera väldigt mycket. Det är konstigt att man inte har ett
språk utan rör sig med miner och mycket annat. Man måste ha en skrivning med att man uppmanar att man i mån av möjlighet ska ta del av
den här personens språk. Vi tycker också att har man modersmålet kvar
kan det vara att gå en stor omväg om man pratar kroatiska eller någonting, men kan man engelska så räcker det om man kan göra sig förstådd.
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Vi tyckte själva att det var en ganska bra formulering som vi hittade på
till slut. Vi fick jobba ganska mycket med den.
Talmannen
Replikväxlingarna är avslutade.
Ltl Carina Aaltonen

Fru talman! Det här är en lag som många har väntat på och som nu möjliggör
att de personer som har funktionsnedsättningar får en lagstiftning som på ett
bättre sätt tillgodoser deras möjligheter att leva så ett fullvärdigt liv som möjligt. Det är bra och jag omfattar utskottets betänkande i stort. Däremot anser
jag att det är beklagligt att regeringen och även nu social- och miljöutskottet,
har gått in för att använda den i det svenska språket felaktiga terminologin,
handikappad. Begreppet handikapp handlar om bristande tillgänglighet i
omgivningen. Både inom FN och i vår omvärld är begreppet funktionsnedsättning den korrekta benämningen om man avser nedsättning av fysisk,
psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Vi borde ha gått in för att modernisera språket nu när vi hade chansen.
I Sverige tog socialstyrelsen beslut om att revidera termerna funktionsnedsättning och handikapp redan år 2007. Funktionsnedsättning och funktionshinder är inte längre synonymer. Funktionshinder, det blir en egen term och
ordet handikapp utgår. Vad betyder då ordet funktionshinder? Ja, det är inte
någonting som en person har utan det är miljön som är funktionshindrande.
Handikapp används i vardagstal som en synonym för funktionsnedsättning,
men ordet handikapp uppfattas av många personer med funktionsnedsättningar, som nedsättande och missvisande.
De som vi har hört i utskottet har nu ansett att det är mycket viktigare att
lagen inte fördröjs istället för att vi börjar ändra på terminologin, även om det
har påpekats att handikappade är en gammal term och i remissvaren finns
dessa påpekanden också med. Det är synd att regeringen inte ens i framställningen har använt sig av korrekt svenska utan strikt följer Finlands föråldrade språkbruk på den här punkten.
Sedan har jag reserverat mig emot 8 d paragrafen 4 moment som lyder enligt följande: ”En anhörig eller annan närstående till den gravt handikappade kan inte utses till sådan personlig assistent som avses i 2 moment 1
punkten om detta inte av särskilt vägande skäl kan anses förenligt med den
gravt handikappades intresse”. Det här anser jag, likaväl som min kollega
Barbro Sundback, att är orättvist och att det inte bygger på saklig grund utan
på värderingar. Det är inte lagstiftningens uppgift att besluta om hur man
inom familjen väljer att ombesörja frågan om personlig assistans. Om man
bara tillåter anhöriga eller andra närstående verka som personliga assistenten efter särskild prövning så anser jag att det är en inskränkning av valfriheten och en försämring av nuvarande situation. Idag kan anhöriga utan särskild prövning anställas som personliga assistenter. Det kan man också i Sverige. Så här säger man i Sverige: ”Oavsett vilken form man väljer ska man
alltid kunna påverka när, hur och vem man får stöd av. Det är behovet och
kraven hos personen med funktionsnedsättning som ska styra, man kan t ex
ha en anhörig som personlig assistent”.
Igår talade jag med en mamma vars dotter har en grav utvecklingsstörning.
Mamman känner sig ytterst kränkt av den här lagparagrafen. Hon känner att
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hon inte duger, hon som älskar sitt barn, som kan tolka sitt barns behov, som
inte sparar på sina krafter för att barnet ska få de absolut bästa förutsättningarna att ha ett bra liv. Hon duger inte som personlig assistent utan att genomgå en prövning! Vid särskilt vägande skäl kan en anhörig få bli personlig
assistent, men vem avgör det och på vilka grunder och hur mycket kan den
som har en funktionsnedsättning påverka. Han eller hon kanske vill ha sin
mamma, sin moster eller sin farmor som personlig assistent. Enligt finländsk
lagstiftning och nu också åländsk, är det helt utomstående som är de som
bäst kan fungera som personliga assistenter. Dessutom anser jag att det är en
uppenbar inkonsekvens i lagtexten eftersom man under allmänna motiveringar i punkt 5.4.3 tydligt räknar upp olika funktionsnedsättningar där
anhöriga eller andra närstående är de som är bäst lämpade att vara personliga assistenter, t ex vid sjukdomar som i hög grad påverkar funktionsförmågan, t ex ALS eller andra muskelsjukdomar.
Jag anser också att den här begränsningen inte är anpassad för åländska
förhållanden eftersom tillgången på personliga assistenter är ytterst begränsad, i synnerhet i glesbygd och skärgården. Jag anser att huvudregeln ska
vara att anhöriga, likaväl som utomstående, kan anställas som personliga assistenter. Det är behovet hos personerna med funktionsnedsättning som ska
styra vem som ska anställas. En reflektion som jag fick efter i synnerhet måndagens barnomsorgsdebatt är att när det handlar om barn och barn under tre
år isynnerhet, då anser man att föräldrarna och hemmet är det allra bästa för
barnen, men i den här lagen är plötsligt föräldrarna och de anhöriga de allra
värsta för dem som har funktionsnedsättningar.
Socialdemokraterna vill ha en lagstiftning utan värderingar, en neutral lagstiftning där inte lagstiftarna blandar in sina egna åsikter om vem som är bäst
för vem eller vem som är olämplig. Det måste de enskilda familjerna få avgöra själva och de måste de personer som har grava funktionsnedsättningar
själva få avgöra. Argumentet att det är bra för barn med funktionsnedsättning
att ha utomstående som hjälper dem att bli självständiga, nej, det köper jag
inte! Hur gör jag då som är mamma till en vanlig grabb, borde även utomstående komma in där och tillförsäkra att vi inte knyter an alldeles för mycket.
Man ska komma bort från de anhöriga som utskottets ordförande uttryckte
det.
I vilket fall som helst kommer den här nya lagen att öka behovet av kompetenta och engagerade personliga assistenter. Regeringen måste se till att det
kommer igång utbildning av personliga assistenter på regelbunden basis och
lämpligt är det väl att det sker i Vårdinstitutets regi.
Nu kommer jag in på det här med jämställdhet. Vi saknar en jämförelse
över hur lagstiftningen ser ut i de övriga nordiska länderna beträffande servicen till personer med funktionsnedsättningar. Det här har vi påpekat från
utskottets sida. Vi har också i höranden fått veta att den svenska handikappservicen är mer utvecklad än i Finland. Det skulle ha varit intressant om vi
inte bara när det gäller bygglagstiftning utan också när det gäller sociallagstiftning, kunde ta lite influenser och intryck från Sverige. Vi vet att de i Sverige är världsledande när det gäller området funktionsnedsättningar, hur
man ger service till dem inom det området.
Däremot fick vi en ganska utförlig redogörelse i framställningen över hur
jämställdhetskonsekvenserna för personer med funktionsnedsättningar ser
ut. Regeringen säger att kvinnor med handikapp på många sätt har sämre
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livsvillkor än män med handikapp, exempelvis ifråga om ekonomi, hälsa, förankring på arbetsmarknaden, politiskt inflytande och tillgång till välfärden.
Regeringen säger också i sin framställning att förhållandena med stor sannolikhet är desamma i landskapet och att åtgärder måste vidtas för att förbättra
situationen. Det här är allvarligt och det är viktigt att landskapsregeringen
genast tar fram statistik och underlag för att omgående utreda på vilket sätt
personer med funktionsnedsättning också könsdiskrimineras. Jag och utskottet förutsätter att man även ser till att åtgärder vidtas. Regeringen säger alltså
att är man kvinna och har en funktionsnedsättning också så blir man dubbelt
bestraffas. Det kan inte accepteras.
Vi har fått höra i utskottet att det är svårt att göra jämställdhetskonsekvensbedömningar eftersom Åland inte har könsuppdelad statistik på området. Det här är väl ingenting att diskutera. Regeringen borde genast se till att
ÅSUB får i uppdrag att ta fram sådana fakta. Det handlar inte bara om att ta
fram information om orättvisa när det gäller jämställdhet såsom utskottets
ordförande var inne på. Jämställdhet är ett kunskapsområde så det krävs
också att personerna, som jobbar med människor inom det här området
måste ha kunskap så att man inte diskriminerar.
Slutligen vill jag nämna serviceplanerna och att det är bra att deras juridiska ställning stärks. Serviceplanen är oerhört central och stärker rättsställningen för personer med funktionsnedsättningar. Det är all heder till föreningen DUV som på väldigt kort tid har tagit fram två checklistor till serviceplaner, en för barn och en för vuxna. Däremot ifrågasätter jag om det är en
frivillig organisations sak att ta fram dessa checklistor. Lagstiftaren borde absolut ha tillämpningsföreskrifter. Nu är det bra att de finns i alla fall. Om
checklistorna kan börja användas ute i kommunerna så underlättar det för
socialarbetarna i våra 16 kommuner att få en någorlunda enhetlig utgångspunkt när serviceplanerna ska göras upp. Viktigt att påpeka är att serviceplanen ska göras upp inom tre månader och i samverkan med den det berör,
nämligen klienten. Tack fru talman!
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! Inledningsvis pratade jag om att man behöver information.
Då sade man att det inte behövs information utan det är kunskap som
behövs i det här sammanhanget. Naturligtvis måste man ge information
till dem som jobbar med handikappade så att de får kunskap så att de
kan hantera det här. Jag vet inte om information är ett felaktigt sätt att
ge kunskap på, men det är ett sätt som jag tycker har fungerat ganska
bra tidigare i alla fall. Man lyfter fram de problem som man kan se på,
männen kräver på ett annat sätt osv., man ska medvetengöra personalen
om problemet. Går man bara ut och lyfter fram att det inte finns jämställdhet i vården så slår man bakut, man kan ta ganska illa vid sig, det
framkom i höranden också, att anklagelserna kommer och man inte förstår dem. Det är en sak.
När det gäller personlig assistent, går det ut på att man ska knyta sociala kontakter och träffa nya människor, utveckla sig själv. I hemmet
träffar man sina föräldrar konstant så det kan vara bra att träffa någon
annan.
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Ltl Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Kanske det var ett misstolkande från min sida när utskottets ordförande menar att information och fortbildning för att förbättra
sina jämställdhetskunskaper behövs hos dem som jobbar med personer
med funktionshinder.
Sedan, den sista saken om att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar behöver träffa andra människor. Det gör de redan idag, de
går i skola, de har eftisverksamhet, att anhöriga inte ska få verka som
personlig assistent är en alldeles för stark värdering anser jag.
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! Det som oroar mig är debattekniken som socialdemokraterna har i många sammanhang. Man går ut och säger att lagstiftaren är
ute för att kränka föräldrar, behandla dem illa, man ifrågasätter att man
inte duger till och man är ovärdig, vad sysslar man med och raljerar på
det sättet. Det här är någonting som man från lagstiftningens sida, när
man ser på problemet, anser att man kanske behöver separera barn och
föräldrar eller andra anhöriga, man får en viss tid för sig själv. De facto
får föräldrarna tillbringa en väldigt stor del med sitt barn, man tar inte
någon tid ifrån dem. Är det så att man säger att man inte vill ha den här
assistenten behöver man inte ta den. En viktig del i det här är att man
ska få komma ut och träffa andra under nya omständigheter och utvecklas på ett rationellt sätt. När det gäller jobb, gravt handikappade, det är
inte sådana som umgås på samma sätt som man förutsätter att en vanlig
mamma-son-relation gör utan det är en helt annan kontakt i de här familjerelationerna.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Ja, socialdemokraterna anser att det inte finns någon enhetlig linje i framför allt liberalernas diskuterande i den här frågan. I det
ena fallet är det barnets bästa när man ska vara hemma med sina små
barn och i det andra fallet så är familjen, mammorna och de anhöriga de
värsta för barnen, så hur ska man egentligen ha det. Socialdemokraterna
vill i varje fall ha en lagstiftning utan de här värderingarna. Vi anser att
familjerna själva kan välja vad som är bäst.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Fru talman! Ja vi liberaler är verkligen för barnens och familjernas bästa
och man kan stanna hemma med sitt handikappade barn och man kan
får närståendestöd. När man får närståendestöd har man också rätt till
fem dygns ledighet. Om man är personlig hjälpare för sitt handikappade
barn har man ingen rätt till avlastning, inte enligt lagen. Kommunen har
all rätt och möjlighet att höja närståendestödet till någon högre nivå i
alla fall. I vård och omsorg ska det vara närståendevård. Den här lagen
gäller inte vård.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Kanske vi börjar närma oss pudelns kärna nu, det här handlar om ekonomi. Det är bättre att nyttja föräldrarna som närståendevår292

dare för det är billigare för kommunerna än att anställa föräldrarna som
personliga assistenter. Det är ett yrke, det är en högre lön och det är faktiskt så som någon av föräldrarna till barn med funktionsnedsättningar
har framfört till mig. Är det ekonomin som ligger bakom lagstiftningsförsämringen?
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Fru talman! Ekonomi, ja. Gravt handikappade barnet har rätt till, enligt
den här lagen, personlig hjälpare av en främmande person, även en
moster eller faster. Moster och faster räknas inte till de närstående som
lagen menar. Sedan kan mamma eller pappa få närståendestöd och fem
dygns ledighet som man erbjuder på Åland. Då betalar kommunen först
lön för personlig hjälpare, närståendestöd och fem dygns avlastning.
Tack!
Ltl Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Det betyder i alla fall att om du är en förälder, en nära anhörig, kan du inte vara en personlig hjälpare utan särskilda skäl. Du kan
vara vårdare, men du kan inte var den som stöder ditt barn i skolgången,
vid fritidsaktiviteter osv. Jag börjar mer och mer tro att det är en realekonomisk fråga. Man vill utnyttja föräldrarna.
Talmannen
Replikväxlingen är avslutad.
Minister Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Jag vill också ta avstånd från resonemanget från socialdemokraternas sida. I åratal har man varit utväntad på att man skulle få en
modern handikappservicelag på Åland. I åratal! Nu har vi en modernisering av handikappservicelagen.
När det gäller ordet handikappad gjorde landskapsregeringen en liten
utredning, men vi konstaterade att eftersom Åland har delad behörighet
när det gäller sociallagsstiftning och socialvård gjorde vi den bedömningen att det kunde uppstå förvecklingar och onödiga förvecklingar när
det gällde hur lagar fasar i varandra och vad man har för rättigheter. Vi
förde också en dialog med handikapprådet, men vi fastnade ändå för att
skriva som det står.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Socialdemokraterna tycker att det är bra att vi äntligen har
en ny handikappservicelag. Det är inte frågan om det. Det finns vissa saker som vi har påpekat att kunde ha varit bättre om vi hade fått bestämma och bl a det här med begreppsterminologin. Åland kunde
kanske ha gått före och visa Finland vägen. Hos oss använder vi en korrekt svenska, funktionsnedsättning istället för handikapp. Åtminstone
hade man kunnat använda det i texten i framställningen, men allra bäst
hade det varit om vi hade haft en fulltextlag.
Minister Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Där gjorde vi också en avvägning eftersom det tog åratal innan man kom i fas med handikappservicelagstiftningen. Man har haft en
fulltextlag, som man inte har uppdaterat. Nu uppdateras det automa-
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tiskt. Om man väljer att inte uppdatera, då blir det en aktiv handling att
inte uppdatera handikappservicelagen.
Bestämma, om socialdemokraterna hade fått bestämma, de bestämde
under förra mandatperioden. Man reviderade inte handikappservicelagen under den perioden. När det gäller barn och ungdomars rättigheter till personlig assistent omfattar jag den diskussionen som förs i lagframställningen. Det handlar mycket om barn och ungdomars självständighet. Det finns ändå möjlighet för anhöriga att vara personlig assistent.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Jag tycker att det är synd att man gör den här försämringen
för det är ju en försämring. Vi kunde ha haft ett annat förhållningssätt
på Åland, nämligen att tillåta att föräldrar och nära anhöriga får vara
personliga assistenter. Det är ändå den det berör, den personens krav
och behov som man ska utgå ifrån. Att då vara tvungen att behovspröva
om en nära anhörig ska få vara personlig assistent känns inte bra. Det är
en kränkning också för de familjer det berör.
Talmannen
Replikväxlingen är avslutad.
Ltl Gun Carlson, replik

Fru talman! Angående diskussionen om huruvida personliga assistenter
till personer med funktionsnedsättning ska vara möjlig för anhörig
måste jag säga att visst kan det vara självklart att de anhöriga är de bäst
lämpade, men det kan vara lika självklart att anhöriga inte är lämpade
att vara personliga assistenter. Det finns så många variationer. Jag tror
faktiskt att det skulle vara mera positivt och bättre om man tar ett beslut
från kommunen att den här anhöriga är lämpad för att få vara personlig
assistent, av olika särskilda skäl som man kan ange, än att man i andra
fallet tvärtom måste avgöra att nej, den här anhöriga kan inte få vara assistent. Då blir det ett negativt beslut. Jag tror att förslaget som det ligger nu med den här finska lagen 8 d paragraf 2 moment är det bästa.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Ja, det kan vara så att föräldrar inte vill vara personlig assistent, men att man ska vara tvungen att gå till kommunen och anhålla
om man är lämplig, kan kommunen pröva om man duger att vara personlig assistent. Kanske man också ska be om ursäkt för att man har ett
barn som behöver en personlig assistent. Nej, det känns inte riktigt bra, i
alla fall inte ur socialdemokratisk horisont.
Ltl Gun Carlson, replik

Fru talman! Om man tänker på klientens bästa tror jag att man måste ta
alla olika situationer i beaktande och jag upprepar igen, det kan finnas
fall där en anhörig förälder, barn eller annan släkt, inte är lämplig att
vara personlig assistent. Det finns så många variationer, så många nivåer på handikappen eller funktionsnedsättningarna som kräver specialkunskaper etc. etc. Därför tror jag att om man låter den här vara kvar
som den är nu tar man positiva beslut när någon anhörig verkligen är
lämplig och vill sköta sitt barn eller anhörig.
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Ltl Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Ja, jag ser det faktiskt på ett motsatt sätt. Jag tycker att det
vore bättre om vi har en neutral lagstiftning, där man inte går in och bestämmer vem som är lämplig eller inte lämplig utan att man utgår från
personerna med funktionsnedsättning, att det är deras behov och krav
som styr. Att man gör precis som i Sverige, där man kan låta en anhörig
fungera som en personlig assistent, om det är det som är det bästa. Nej,
det här omfattar vi inte.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Roger Jansson

Fru talman! Det är en efterlängtad lagstiftningsförnyelse som nu börjar
närma sig sitt förverkligande också på Åland. Det är bra, men det är kanske
synd att man inte tittade lite mera på de svenska bestämmelserna. Det saknas
redogörelse för det i betänkandet och det har vi klagat på lite. Det hade kunnat göra framställningen lite bättre. Nu har man valt blankettlagstiftningen
ganska fullständigt i det här sammanhanget och då blir man ganska låst av
den finska regleringen som vi har hört. Det var en bra presentation som utskottsordförande Åke Mattsson gav, trots den tappade lappen, så jag ska bara
kort försöka kommentera några punkter.
Det första är att det har framkommit från en stor kommun att man har
haft oklart när det gäller ansvarsfördelningen vad gäller servicen till funktionshindrade, mellan kommunens ansvar och ÅHS ansvar. Det tog vi på allvar i utskottet och redde ut ordentligt och kunde konstatera, precis som landskapsregeringen, att den här lagen gäller endast kommunernas skyldigheter
för socialvården i det här sammanhanget, medan ÅHS har en lagstadgad
skyldighet när det gäller den medicinska hanteringen och den medicinska rehabiliteringen. De här två ska inte blandas ihop även om de i vissa sammanhang blir parallella, men skillnaderna är väldigt tydlig i praktiken så det ska
inte vara några problem. Jag hoppas att budskapet ska gå fram till alla kommuner om att den här lagstiftningen gäller helt och hållet kommunernas ansvar.
Då kommer jag in på den stora väsentligheten i den här framställningen
som är de här serviceplanerna. De ska uppgöras mellan kommunen och klienten och klientens representanter. Serviceplanen kommer att bli helt avgörande för det engagemang som samhället lägger ner och den servicehjälp som
samhället, kommunerna i det här fallet, ger till klienterna. Man kan inte nog
understryka betydelsen av att serviceplanerna ges en synnerligen seriös behandling både när det gäller ursprungsuppgörandet av dem och sedan korrigeringar och kompletteringar efter hand. Där ställer jag mig frågan, med våra
16 kommuner, om resurserna kommer att finnas tillräckligt i de olika kommunerna. Jag tror inte det utan här kommer det att bli ett problem som
måste hanteras på något sätt av oss politiker på grund av att det antagligen
blir en ojämlik behandling beroende på var den funktionshindrade är bosatt.
Vi måste vara väldigt observanta på det här och tillse som lagstiftare och
landskapsregeringen som övervakande myndighet särskilt, att följa upp den
problematiken och vidta åtgärder omedelbart när några sådana erfordras.
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Här har också diskuterats jämställdheten i sammanhanget. Ledamot Aaltonen hade en ingående redogörelse för den problematiken. I framställningen
redogör man för hur det är i omgivande länder, i Sverige och delvis i Finland,
men huvudsakligen i Sverige. Sedan utgår man från att det är lika på Åland.
Det här ville vi utreda i utskottet huruvida det kunde vara så här katastrofalt.
Landskapsregeringen hade ägnat en hel sida i framställningen åt problematiken så vi ansåg att den var stor och bör utredas.
Vi hörde landskapsregeringens representanter som sakkunniga och fick ett
antal frågor som landskapsregeringen ställde till utskottet. Normalt när man
hör sakkunniga så vill man ha svar och inte frågor. Frågorna har vi själva,
dem ställde vi och så fick vi ytterligare frågor till svar. Så får det naturligtvis
inte fungera och så får det inte vara och därför är det väsentligt som utskottet
skriver att man uppmanar landskapsregeringen att utreda huruvida könsdiskriminering inom omsorgssektorn på Åland förekommer och förutsätter att
åtgärder vid behov vidtas. De sakkunniga vi har hört har vi inte fått någon
som helst information från om att förhållandena skulle vara sådana som det
beskrivs i framställningen, men vi får säga att vi inte vet, trots det. Landskapsregeringen vet inte heller eftersom de ställer frågor till lagtinget.
Ytterligare i samband med framställningen har det diskuterats behovet av
fordon för de rörelsehindrade och en del övriga också. Vi har för vana att se
mycket i utskottet till den lagstiftning vi antar i landskapet står det att kommunen är skyldig att ersätta investeringskostnader för redskap, maskiner och
anordningar. Vart tog bilarna vägen? De ingår enligt trafiklagstiftning inte i
redskap, maskiner och anordningar. Till vår stora förvåning visade det sig att
vi har rättsfall i riket där man har hänfört bilar till den här gruppen av verktyg och annat.
Det är klart att vi i en lagstiftning i landskapet borde vara reciproka, eller
likadana inom all lagstiftning vi har, i det här fallet skulle vi redogöra för ersättningsrätten för fordon. Det finns fordon av många olika slag, men särskilt
har bilar varit uppe till diskussion eftersom det är en enorm investering om
man ska få en tillräckligt funktionell bil för dem som absolut behöver ha en
bil för att ha ett fullvärdigt liv. Det här blir i lagstiftningen oklart, vi får göra
helt enkelt som i riket, och leva med tolkningar från högsta förvaltningsdomstolen, som har tagit olika linjer i olika frågor i olika rättsfall. Situationen är
olyckligt oklar när framställningen lämnar lagtinget på den här punkten. Alldeles klart är att generellt ska bilar inräknas i den här paragrafen i lagen, men
sedan ska det bedömas i samband med serviceplanen, i det här fallet behovet
och vilken form av fordon och huruvida det överhuvudtaget finns skäl att ersätta fordon. Någon särskild transparent lagstiftning är det här inte frågan
om. Det kan man inte säga.
Fru talman, sedan har vi tyckt oss vara väldigt finurliga när det gäller
språkfrågan som alltid är känslig på Åland när det gäller samhällets service i
språksammanhang. Landskapsregeringen gjorde en märklig åtgärd. I riket
har man angivit i lagstiftningen att service ska ges på respektive klients modersmål, om möjligt. Vi har lite svårt att ta samma formulering i landskapet
och därför valde landskapsregeringen att stryka den passusen, det ska inte
gälla i landskapet. Det betyder att egentligen enbart funktionshindrade med
kunskaper i svenska ges service så att de förstå. Det tyckte vi i utskottet att
inte är acceptabelt. Då gällde det att tänka till, hur kan vi lösa det här. Vi
tyckte att vi kom på en verkligt finurlig lösning genom att skriva att i mån av
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möjlighet ska servicen ges och ordnas med beaktande av klientens språkkunskaper. På det sättet kom vi kring självstyrelselagsproblematiken och vi fick
en rimlig behandling också i landskapet av personer med andra språk. Det
här torde också kunna tillämpas när det gäller tolkspråken, som här har sagts
inte är bara två utan de är två på svenska, men det finns många andra språk
också.
Avslutningsvis, fru talman, några ord om reservationens innehåll i två
punkter. När det gäller de anhörigas rätt att fungera som personliga assistenter så var jag i remissen av det här ärendet överens med ledamoten Barbro
Sundback om att vi borde ändra på det här. Vi borde inte ha det såsom i riket.
Med den målsättningen gick jag in i utskottsbehandlingen. Vi hörde flera
sakkunniga, både organisationer och enskilda och föräldrar till handikappade. Ingen av dem hade den uppfattningen att det här skulle behöva ändras.
De hade uppfattningen att rikslagstiftningen på den här punkten är okey och
till och med motiverad, som flera uttryckte det som, också en representant för
föräldrar. När ledamoten Aaltonen nu säger att hon själv har hört andra sakkunniga som har annan uppfattning, så borde hon ha föreslagit i utskottet att
vi skulle ha hört dem. Jag fick jättesvårt, som hade den här grundinställningen, att följa Aaltonens och ledamoten Sundbacks resonemang eftersom de
sakkunniga och berörda inte hade samma uppfattning som er och som jag
hade ursprungligen. Det sades att det är väldigt väsentligt att de anhöriga kan
avlastas genom att samhället bekostar en utomstående personlig assistans.
Det tog jag till mig och insåg att de säkert hade rätt i det. Frågan måste naturligtvis avgöras i samband med serviceplanerna och ingående diskussioner föras. Vid revidering av serviceplanerna utgående från formuleringen i rikslagens 8 d paragraf där det finns ett undantag, måste möjlighet finnas till att
låta anhöriga fungera i den här rollen om det finns särskilda skäl, vilket jag
kan tänka mig att det gör i vissa sammanhang. Då tyckte jag att undantaget
gör också att jag måste ge mig på den här punkten. Föräldrarna är automatiskt centrala när det gäller funktionshindrade barn. Personliga assistenter
utifrån blir då en avlastning för dem och de har själva möjlighet att avtala
med kommunen om närståendevårdstöd i sammanhanget. Jag har lärt mig
förstå tänket från dem, som är berörda i det här sammanhanget och därför
inte kunnat stöda Aaltonens förslag.
När det gäller terminologin hör jag också till dem som tycker att man ska
använda det modernare uttrycket, även om handikappad uppenbarligen ändå
internationellt är överlägset det mest använda i lagstiftningen runt om i världen. I Sverige har man redan ändrat sig och möjligen också i något annat
land och vi hade kunnat göra det på Åland, men det hade nog fordrat, bästa
vänner, att vi hade haft en fulltextlag, det är inte rimligt när man använder
blankettlagstiftningssystemet. Att man måste gå in i nästan varje paragraf
och göra förändringar på basen av en beteckning som de sakkunniga i det här
sammanhanget, som vi har hört, inte har upplevt som något problem.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Som tidigare har påpekats är jämställdhetsområdet en
kunskapsfråga. Det finns ingen anledning att tro att det skulle vara på
något annat sätt på Åland än vad det är i övriga Norden. Men det är helt
rätt som utskottet har konstaterat att vi har väldigt dålig statistik på det
här området. Jag ser som nästa prioriterade område inom jämställdhet-
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en just vården och omsorgen. Där har vi en dialog på socialbyrån hur vi
ska kunna försöka ta fram relevant statistik. Den saknas, så är det. För
att vi ska kunna fatta vettiga politiska beslut, speciellt om jämställdhet,
så behöver vi ha statistik.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Inom sektorn vård och omsorg är oftast de funktionshindrade de mest sårbara och svagaste som vi måste värna om i det här
sammanhanget. De är begränsade till antalet på Åland, de som är särskilt utsatta. Därför borde det inte ha varit något problem för landskapsregeringen, i beredningen av en sådan här lag, att ha rett ut frågan hur
det verkligen är på Åland. Det är inte lyckligt när utskottet i hörande av
sakkunniga får information om att man inte har upplevt något problem i
sammanhanget och man känner inte igen beskrivningen från främst
Sverige, som ges i framställningen. Det är bekymmersamt då ifall lagstiftarna ger fel signaler om hur det verkligen förhåller sig.
Talmannen
Replikskiftet är därmed avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Minister Sjögren tar illa vid sig när socialdemokraterna har
synpunkter på lagförslaget och det tycker jag inte att hon ska göra. Hon ska
ha ett erkännande för att hon för fram den här lagen och många andra inom
socialpolitiken. Hon erkänner också att landskapet ligger efter i många socialpolitiska frågor. Däremot tycker jag inte att det är värdigt att skylla på socialdemokraterna och att vi var i förra regeringen och att det är orsaken till att
det är först nu som lagen kommer. Jag kan försäkra minister Sjögren att vi
gjorde allt vi kunde. De skrivningar som fanns i det förra handlingsprogrammet om socialpolitiken tillkom ganska mycket på grund av socialdemokraterna, men vi hade inte ansvaret för det politikområdet och kunde inte direkt
påverka de prioriteringarna. Så fungerar det i alla regeringar och det tror jag
att minister Sjögren och jag är överens om. Nu är den här lagen här och vi har
som sagt var synpunkter på den.
När man talar om rätten till personlig assistent tillkommer den nu genom
den här lagen som en subjektiv rätt. Jag uppfattar det faktiskt att ltl Gun
Carlson kanske inte riktigt hade uppfattat det utan att det skulle prövas på
något sätt av kommunen, men gud ske lov har vi kommit från den modellen.
Nu är det en subjektiv rätt som tillkommer personer, som enligt lagen är
gravt handikappade. De har rätt till personlig assistent enligt de regler som
bestäms i lagen. Som personlig assistent kan man anställa idag nästan vem
som helst, förutom en anhörig. Lagen bygger på en värdering som många har
förklarat på olika, mer eller mindre framgångsrika, sätt. Jag är själv psykolog
och jag har avstått i mångt och mycket från mitt yrke efter att ha hört oändliga diskussioner bland professionella om vad som är bäst för andra människor. Diskussioner som ofta är ganska horribla. Man utgår inte från att människor alltid vet sitt bästa utan det finns professionella experter på hur andra
ska leva sitt liv. Tyvärr är det så inom den här professionen. Jag tänker med
förskräckelse på de socialnämnder där det sitter någon professionell och så
ska de här förtroendevalda bedöma om det är lämpligt att en förälder eller en
make eller maka är lämplig som personlig assistent. Det går tillbaka till den
298

gamla fattigvården som utgår från när kyrkan hade det sociala ansvaret för
personer som av olika skäl hade svårt att klara sin försörjning. Då fanns det
alltid goda medborgare som satt i de bidragsbeviljande organen och som av
socialt intresse och engagemang kände till andra människors förhållande bra
och som också tyckte att de både kunde och hade rätt att bedöma vad som är
bäst för den och den personen med de och de svårigheterna. Den generella
socialpolitiken avstår från den typen av metoder. Den utgår från att om man
uppfyller lagen så har man en rätt och den ska man kunna utnyttja, helst på
det villkor som man själv väljer.
Det är en tillbakagång, som jag ser det, med den här finska lagstiftningen.
Säga vad man vill, men Sverige är ett framgångsland när det gäller socialpolitik. Det är inte en politik som går ut på att de som är allra fattigast eller har
det allra svårast ska få stöd, medan alla andra ska klara sig själva. Nej, det är
inte så, men den generella nordiska modellen bygger på att man ska förhindra att folk blir marginaliserade, att människor hamnar i utanförskap, att
människor inte klarar sin försörjning. Den andra modellen är den gamla fattigvårdsmodellen. I Finland idag växer brödköerna och det beror på att man
har för dåliga sociala försäkringssystem, nivåerna är för låga och det har varit
så länge. De har inte indexjusterats sedan vi gick med i EU. Finland är idag
ett land med ganska outvecklat socialförsäkringssystem och vårt ligger faktiskt efter det finska i många avseenden.
Nåja, herr talman, utskottet har hört en förälder. En förälder, som tyckte
att det här var ett bra förslag, att föräldrar automatiskt inte kan få fungera
som personliga assistenter. Är det på basen av det som vi ska generalisera och
bedöma alla föräldrar lika? Det är inte seriöst, de professionella må ha sin
uppfattning, men jag delar den inte efter många år i branschen och efter att
ha hört många utredningar om hur andra människor borde leva. Herr talman, en värderingsfri socialpolitisk lagstiftning gör att den som lagstiftningen berör själv ska få välja. Så har man det i Sverige och så tycker vi att det ska
vara här också.
Om det är en ekonomisk fråga så säg det, att de anhöriga ska anhålla om
att få närståendevård, men det är ett sämre alternativ, det är ingen subjektiv
rätt, det prövas i varje enskilt fall av kommunen. Tar pengarna slut i juli blir
det inte flera anhörigvårdare i kommunen, om inte kommunen sätter till
mera pengar.
Ur den anhörigas synvinkel är det en stor skillnad i ekonomisk ersättning.
Det beror naturligtvis på hur många arbetstimmar man kan beviljas som personlig assistent, men jag skulle gissa på att lönen ligger någonstans mellan
1 000-1 500 euro i månaden beroende på arbetsinsatsen, medan det högsta
beloppet för en närståendevårdare är runt 500-600 euro i våra kommuner.
Visst är det en stor skillnad.
Ltl Roger Jansson var inne på en mycket, mycket viktig princip, dvs. jämlikheten inför lagen. Tror faktiskt majoriteten här att det finns tillgång till
personliga assistenter ute i skärgården t ex? Tror ni att det är möjligt att rekrytera personer för de här arbetsuppgifterna? Jag har en viss erfarenhet av
det här. Det finns åtminstone i Mariehamn, men det är ofta genomgångsyrken, det är genomgångsarbeten, det är inte många som stannar väldigt länge
på de här arbetena. En anhörig har trots allt ett annat engagemang och kan
tänkas vara mer uthållig, speciellt när det gäller personer med grava funkt-
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ionsnedsättningar. Jag tror att det blir svårt för kommunerna att uppfylla
skyldigheten, men det återstår att se.
I debatten tog vtm Gunnar Jansson upp språkfrågan. Efter att ha hört ltl
Roger Jansson får jag det intrycket trots allt att om vi har en person med grav
funktionsnedsättning som talar vilket språk det nu kan vara, rumänska eller
engelska och mycket knagglig svenska, så blir det fullt möjligt för de kommunala myndigheterna att kommunicera med den här personen på dess modersmål. Om det betyder det så avviker vi från självstyrelselagens 40 paragraf. Ltl Roger Jansson beskrev det som så att man har kringgått paragrafen
och visst kan man i det här fallet tycka att ändamålen helgar medlen. Inte har
jag personligen något emot det, men om vi nu ska stifta lagar i enlighet med
självstyrelselagen också, som vi själva räknar som en grundlag, så tycker jag
kanske att utskottet har tagit lite väl lätt på sin uppgift. Deras syfte är kanske
inte heller att primärt granska den frågan, utan man har varit pragmatisk och
önskat göra det bästa möjliga för dem som är berörda.
Jag undrar om lagtinget är beredd att bara så där släppa igenom det här eller ska vi fundera lite mera? I normala fall tycker jag att det här borde gå till
stora utskottet för en granskning, men jag kommer inte att lägga det förslaget. Jag utsätter inte mig mera för några beskäftiga kommentarer om socialdemokraterna, men jag är skeptisk till om det är så här vi ska göra. Det är
majoriteten naturligtvis som bestämmer. Jag tycker att det är väldigt tveksamt.
En annan sak som utskottet har gjort bra är när man diskuterar frågan om
servicesedlar. Nu är det inte aktuellt på Åland och jag tror inte heller att det
kommer att komma, det är i alla fall på framtiden, inte med de små kommuner vi har. Rent konstitutionellt så säger man att rikslagen om servicesedlar,
som man har i riket, inte är tillämplig här, men man skulle i stöd av socialvårdslagen kunna utfärda sådana här servicesedlar. Det där borde nog granskas lite mera. Varför har man då en särskild lag i riket? På något vis verkar
det som om vi skulle hoppa över en författningsnivå.
Inom ÅHS har vi så mycket beslut som inte grundar sig på lag överhuvudtaget. Jag undrar om vi ska ha flera sådana här beslut på lösa boliner. Själv
tog jag ett initiativ i stadsfullmäktige om att staden skulle med hjälp av servicesedlar göra det möjligt för dem som har behov att upphandla t ex städtjänster och nu när det har varit mycket snö, plogning och sådant, men då
konstaterade socialmyndigheterna i staden att det inte var möjligt att utfärda
servicesedlar just på grund av att vi saknar den motsvarande rikslagen. Man
gjorde tydligen den bedömningen att i det fallet kunde man inte stöda sig direkt på servicelagens 3 kapitel. Det råder ganska delade meningar om det här
också, vilket skulle kunna vara en grund för stora utskottet att titta närmare
på den här frågan.
Herr talman, detta kvarstår som ganska stora frågetecken eter den här diskussionen. Frågan om anhöriga ska kunna vara personliga assistenter är en
rent politisk fråga, men de två övriga är av sådan natur att jag känner åtminstone en viss otillfredsställelse att lämna ifrån mig betänkandet utan att
veta hur det riktigt fungerar. Det betyder sedan ändå i det långa loppet att det
blir en stor osäkerhet någonstans. Tack herr talman!
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Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Jag tror inte att det är jag som har missförstått någonting
om anhörigas möjligheter och den subjektiva rätten, som jag inte är så
säker på att ska kallas en subjektiv rätt. Det här bygger på serviceplaner
som kommunerna ska göra upp tillsammans med den anhöriga eller någon person eller myndighet och där ska servicebehovet fastställas. Det
står i 3 paragraf och sedan finns det 8 d paragraf som anger hur man ska
ordna det. Där ska man beakta det i serviceplanen definierade individuella hjälpbehovet, alltså det är ingen subjektiv rätt vi talar om. Jag tror
att det är ltl Barbro Sundback som inte har förstått det här.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Ja, det återstår att se. Vi kanske kan få ministerns eller utskottsordförandes avgörande i frågan. I så fall är den här lagen ganska
onödig om den inte garanterar en person med grava funktionsnedsättningar de rättigheter som skulle tillkomma dem enligt 8 d paragraf.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Nej, jag tror inte att den är onödig, jag tror att det är bra
att kommunerna får göra upp en serviceplan, det har inte funnits förut,
där man verkligen försöker definiera hjälpbehovet, tillstånd och statusen och också möjligheterna, vilka hjälpmedel man kan erbjuda. Det är
inte alls någon tillbakagång utan det är bara bättre. Sedan ska man
ordna personliga assistansen allt efter behovet. Jag uppfattar att ltl
Sundback redan sade i anförandet att det är någon som avgör hur
många timmar den här hjälpen ska ges. Det måste byggas på någonting
och det ska byggas på denna serviceplan, som ska göras upp på ett sakligt och sakkunnigt sätt.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! I 8c paragrafen, kanske ltl Carlson har den framför sig,
sägs det i sista stycket: ”Ifråga om de funktioner som avses i 1 moment
3-5 punkten ska personlig assistans ordnas minst 30 timmar per månad,
om inte ett lägre timantal räcker för att tillförsäkra den gravt handikappade nödvändig hjälp”. Det menar jag att är en subjektiv rätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Herr talman! Inledningsvis kan jag säga när det gäller subjektiv rätt att
Ålands kommunförbund hade i remissvaren ett väldigt utförligt och uttömmande resonemang om subjektiv rätt. Det är en benämning som
kanske inte är så lämplig att använda alla gånger lagstiftningsmässigt.
Det är bara att läsa innantill i lagen så vet man att man har rätt enligt lagen under vissa omständigheter. Det finns väldigt stora utrymmen för
tolkning, vilket man också konstaterade i förarbeten. När man är handikappad på grund av ålderdom ska alltså den här lagen inte tillämpas, t
ex om det finns olika problem runt omkring.
Det är lite olyckligt när det blir diskussioner kring om man är lämplig
som assistent, man ska bedöma om en mamma är lämplig som assistent.
Det har väl aldrig någonsin diskuterats i utskottet. Vi har aldrig fört en
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sådan diskussion, då är man verkligen ute och cyklar om man diskuterar
på det sättet. Det här handlar, om sådana omständigheter föreligger, att
anhöriga lämpar sig som assistent, det är det enda alternativet som man
har, man bedöms inte om man är trovärdig.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Ja, det står i paragrafen så här: ”En anhörig eller annan
närstående till den gravt handikappade kan inte utses till personlig assistent”, det är grundregel nummer 1, ”om detta inte av särskilt
vägande skäl kan anses vara förenligt med den gravt handikappades
intressen”. Grundtanken är att det inte ska vara en närstående, en anhörig, och då frågar man ju sig, varför? När man ser i arbetena är det för
att, som ledamoten och ordförande själv sade, att man ska hålla de anhöriga ifrån de personer som lagen gäller, och det gäller inte bara barn,
det gäller också vuxna.
Ltl Åke Mattsson, replik

Herr talman! Jag var själv lite fundersam kring den här paragrafen, men
de facto, om man läser datum på framställningen, 12.11, man hade alltså
i princip november, december och januari på sig att ta fram anhöriga
och andra som kunde komma till utskottet och berätta om det. Vi hade
inte stopp på hörande eller någonting sådant, men olika organisationer
noterar att när lagen skriver att anhöriga inte får fungera som personlig
assistans, fyller den en viktig funktion. Till och med organisationerna
kom med detta! Alla är eniga, det är några socialdemokrater som försöker måla ner och angriper de anhöriga och säger att det är dem vi är ute
efter, det är dem som vi är negativa mot. Den här lagstiftningen, har jag
förstått, har kommit enbart till gagn för dem som är i behov av assistenter, därför finns den med.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Ja, det grundar sig på värderingar. Det måste väl vara så
då med den svenska lagstiftningen att där löper personer med funktionsnedsättning som har anhöriga stora risker att bli osjälvständiga. Det
är en av slutsatserna som man kan dra av den här finländska lagstiftningen. Det är vanligt i Finland att man tilltror experter väldigt mycket
medan man i Sverige har en mera demokratisk utgångspunkt, också när
det gäller sociallagstiftningen. Jag tror att det är frågan om ganska stora
kulturskillnader, men det är majoriteten som avgör, det spelar ingen roll
om det är tre, fem eller tolv socialdemokrater, jag fortsätter att ha min
åsikt. Jag har en annan värdering och en annan människouppfattning
än den här lagstiftningen gör sig till tolk för.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Herr talman! Ja, man häpnar. Jag har arbetat 13 år med rehabiliteringen och fyllt i säkert 70 ansökningar om personliga assistenter och det
har aldrig varit aktuellt att en anhörig skulle vara en assistent. Praxisen
som man hittills har haft, också enligt den gamla lagen, har varit att en
anhörig ska inte vara en personlig assistent. Det är ingenting nytt. Man
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får den uppfattningen av ltl Sundbacks anförande att nu tar vi bort alla
anhörigas jobb och rättigheter, det har ju aldrig funnits egentligen i
praktiken.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag har stor respekt för ltl Erikssons erfarenheter, men
åtminstone i Mariehamn så har vi föräldrar, som har fungerat som personliga assistenter. Det är också frågan om vad lagstiftaren har för sorts
önskemål, vill man erbjuda det här så skriver man lagen på ett annat
sätt, men om man har den här uppfattningen att det inte är lämpligt så
då skriver man lagen på det här viset och det menar vi att är en klar värdering. Det finns inte några fakta, annat än sociala och psykologiska resonemang att det skulle vara olämpligt att anhöriga fungerar som personliga assistenter.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Herr talman! I social- och hälsovårdsministeriets information står det
nämligen att de anhöriga som nu är anställda som personliga assistenter
får fortsätta som det och de barn som har svårt att uttrycka sig så att
andra människor förstår dem, så kan också ha sina anhöriga som personliga assistenter. Det är inte alls så hård bedömning som ltl Sundback
låter oss tro.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Varför har man bedömningen överhuvudtaget då om den
inte ska fungera i ett visst syfte. På något plan måste väl också ltl Sirpa
Eriksson börja inse att resonemanget är fullt av motsägelser. Troligen är
det pengarna i slutändan. Det blir billigare för kommunerna om de anhöriga får status som närståendevårdare, men är detta det bästa utgående från den här personen med funktionsnedsättningar, ur den synvinkeln. Det tror inte vi. Det måste finnas en variationsrikedom och en
möjlighet och den ska vara så öppen som möjligt. Det ska vara de egna
som avgör så mycket som möjligt själva, inte myndigheterna!
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Sirpa Eriksson

Herr talman! Jag hoppas att jag får avsluta dagen med lite positiva nyheter.
Den här lagen ger de handikappade ungdomarna rätt till assistent också i
gymnasial- och yrkesutbildningar, inom de områdena och också inom rehabiliterande utbildning. Alltså subjektiv rätt så det är en kommunal angelägenhet. Vad betyder det i praktiken? Nu har jag förstått att skolorna på något sätt
ordnar assistans för de handikappade ungdomarna, men de åländska ungdomarna har inte haft helt klart rätt att fara till Sverige och studera t ex om
de har varit handikappade, men enligt den här lagen, som jag ser det, är fri
rörlighet möjligt och det är absolut rätt.
I Sverige finns det flera folkhögskolor som är specialiserade för både psykiskt
och fysiskt funktionshindrade och har studielinjer där. Det är frågan om internat och där ingår också någon slags service, mat, kanske sjukskötar- och
läkarservice. De här skolorna har som krav att man inte byter hemort så då
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gäller det att man ska ha sin assistent från Åland för åländska ungdomar. Den
här rättigheten har rikshandikappförbunden uppmärksammat, det här kommer att vara väldigt bra för ungdomarna, de kan nu fritt studera. Det här betyder också att eftersom handikappade har mera möjligheter till yrkesstudier
kommer det också att öka sysselsättningen.
Talmannen
Replikväxlingen är avslutad. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks
förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.
Föredras efter bordläggning
11

Skattemeddelande
Landskapsregeringens meddelande (M 2/2009-2010)
Ärendet avförs.

Enda behandling efter bordläggning
12

Beredning av ny självstyrelselag
Lagutskottets betänkande (LU 15/2009-2010) (Bordlagt 1.3 och 8.3.2010)
Ltl Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 53/2007-2008)
Ärendet avförs.

Föredras
13

Tandvård
Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 7/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas vid ett senare tillfälle.

För kännedom
14

Budgetens förverkligande
Lagtingsledamoten Johan Ehns m.fl. spörsmål (S 3/2009-2010)
Meddelande om när landskapsregeringens svar på spörsmålet avges eller om att svar
inte avges av landskapsregeringen kommer att lämnas senare. Svaret skall dock avges
inom tio dagar efter mottagandet. Spörsmålet lämnades av talmannen till landskapsregeringen den 15 mars.2010.

15

Ändring av landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet
Ltl Raija-Liisa Eklöws m.fl. lagmotion (LM 3/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum den 22 mars
2010.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls måndagen den 22 mars.2010 kl.13.00. Plenum är avslutat. (Plenum
avslutades kl. 17.08)
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande.
Om ledighet från dagens plenum anhåller Gun Carlson på grund av privata angelägenheter. Beviljas.
Bordläggning
1

Godkännande av bilagor till konventionen om förhindrande av förorening från fartyg
Lagutskottets betänkande (LU 24/2009-2010)
Republikens presidents framställning (RP 6/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 24 mars 2010. Godkänt.
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Religionskunskap i grundskolan
Landskapsregeringens framställning (FR 17/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkänns?
Diskussion.
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Vicelantrådet Britt Lundberg

Herr talman! Undervisning i religion i våra grundskolor följer den religion
som majoriteten av våra elever i landskapet tillhör.
Bakgrund till den här framställningen kommer egentligen från fältet, från
elever och föräldrar där det har funnits ett önskemål att få delta i grundskolans religionskunskap, trots att man inte tillhör den evangeliska lutherska
kyrkan. Man har framhållit argumentet att man vill lära sig om det samhället
man lever i.
Det som vi för fram i den här framställningen kan vi kalla för en positiv religionsfrihet. Vår nu gällande lagstiftning kring religionskunskap i grundskolan trädde ikraft så sent som 2008. Man gjorde då justeringar i lagstiftningen
i religionsundervisningen med anledning av religionsfrihetslagen. Man tog i
beaktande rätten att man inte skulle behöva läsa religionskunskap om man
inte tillhörde det evangelisk-lutherska samfundet. Livsåskådning ska arrangeras för dem som ej tillhör den evangelisk-lutherska församlingen om inte
vårdnadshavaren arrangerar en annan undervisning.
Med nuvarande lagförslag vill vi möjliggöra för dem som vill delta i religionsundervisningen. Vi har sett det som en orimlighet att man i en skola idag
skulle uppfylla en önskan ifrån föräldrarna och studerande, och att man
skulle ha en verksamhet som strider mot lagen. Vi har däremot avsiktligt inte
gjort några större förändringar i religionsundervisningen och religionslagen.
Det pågår en hel del förändringar i samhällena runt omkring oss. I Sverige
har man sedan en längre tid haft en s.k. konfessionslös religionsundervisning,
en religionsundervisning som inte företräder en viss religiös inriktning. Det
är intressant att följa att man i dagsläget inte alls är nöjd med den här religionsundervisningen. Jag har inte riktigt lyckats hitta kärnorna till missnöjet.
Men det finns ett behov att se över den här konfessionslösa religionsundervisning och hitta en annan inriktning, vilken, vet vi inte riktig i dagsläget.
I Finland diskuterar man just nu om man ska införa konfessionslös religionsundervisning. Frågan har där aktualiserats för det finns ganska många
samfund som är jämstora och man uppfattar att det finns en smalhet i att
man ska erbjuda undervisning för vissa och man tycker att det skulle vara enklare att inför en konfessionslös religionsundervisning. Man har inte tagit
klara steg i den här frågan, än så länge, vad jag har uppfattat i alla fall.
In för det här lagförslaget har vi inte haft resurser och det har inte funnits
med i vår planering helt enkelt att vi skulle överväga en mer grundläggande
förändring av vår religionsundervisning. Inom grundskolan pågår det just nu
ett förändringsarbete inom många olika områden. Det pågår omfattande läroplansrevideringar. Vi håller också på att göra ett stort arbete när det gäller
bedömningen.
Min bedömning, i den här frågan, är att vi inte kommer att ha möjlighet
att, under den här mandatperioden, göra någon större förändring inom religionsundervisningen. Att gå in för en större förändring inom religionsundervisningen är en mycket viktig fråga och skulle kräva än noggrann analys, en
bred diskussion och ett omfattande remissförfarande.
Det här förslaget till framställning har varit på remiss till kommunförbundet och till prosteriet. Båda remissinstanser välkomnar förslaget. Prosteriet
efterfrågade dock möjligheten att de som är inskrivna i den evangelisklutherska kyrkan också skulle kunna välja att inte delta i religionsundervisningen utan begära livsåskådning. Det för oss egentligen till den här diskuss307

ionen om konfessionslös undervisning. Vi har bestämt oss för att vi nu inte
har möjlighet att gå djupare in i detta. Därför, trots att vi är medvetna om att
det finns många intressanta frågor att diskutera på det här området, så har vi
valt att gå in för en ganska liten förändring som i alla fall gör att efterfrågan
från ungdomarna som vill läsa enligt grundskolans religionsundervisning
skall ha möjlighet till det. Det är också ett förslag som inte på något sätt kostar resurser, kanske tvärtom t.o.m. sparar in någon resurs. Tack, herr talman.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Jag får tacka för den snabba behandlingen av frågan när det
gäller religionskunskap i grundskolan. Jag efterlyste det här i en enkel
fråga tidigare i höstas. Jag tror att det är väldigt bra att alla barn i skolan
ges samma möjligheter att delta i de lektioner som majoriteten har. Det
är många gånger så att det är föräldrarnas tillhörighet i olika samfund
som kan vara avgörande för barnen. På det här viset är det inte någon
som diskrimineras eller åsidosätts, utan alla barn ges möjlighet att delta
i samtliga ämnen i skolan. Jag är tacksam för det här.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Det är precis så som vi har tänkt. Vi tycker att det är viktigt att möjligheten ska ges. Vi tycker också att det är en viktig fråga ur integrationssynpunkt när det är främst är ungdomar, som har flyttat någon annanstans ifrån till Åland, som har efterlyst den här möjligheten att komma
djupare in i samhället genom att ta del av religionsundervisningen som
de andra ungdomarna har. Man vill inte ha mera utanförskap, man vill
hellre vara mera med. Sedan har man ändå förstås sin fulla rätt att bibehålla sin övertygelse och religion. Det här har visat sig vara en uppskattad och välkomnad förändring i våra skolar. Vi är också glada för att ltl
Mika Nordberg ytterligare förstärkt tanken på behovet, som vi har tyckt
att har funnits, att göra den här förändringen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Den här framställningen är ett litet steg, men det är ett positivt
steg. Det är också ett steg som är intressant att sätta in i ett lite större sammanhang.
Jag kom att tänka på Ålands stora filosof, Aatos Virtanen, från Långbergsöda i Saltvik. När han var ung så ställde han de religiösa frågorna. Det
fanns inte Facebook, Internet, Twitter eller YouTube. Det fanns böcker och
kanske tidningar. Som alla ungdomar och barn funderade han också på de
stora frågorna. Det var ganska intressant när han beskrev sin barndom att det
var det han tänkte på, han, bröderna och kompisarna. Det var underligt det
som finns här i världen. Det som inte finns, det kunde han förstå, men det
som finns var knepigt. Detta sysselsatte honom hela livet. Han blev en känd
författare och filosof och förebild till en av Tove Janssons figurer. Han var en
person som dock inte tillhörde kyrkan eller var religiös, så vitt jag vet.
Den här framställningen säger att den här världen är föränderlig. När minister Lundberg säger här att det finns ett missnöje i Sverige på andra håll
också med den konfessionslösa undervisningen så betyder det två saker. För
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det första, att man ställer frågan vad religion egentligen är. De flesta som har
vuxit upp på Åland på 40-, 50- och 60-talet så vet att religion är skriftskolan,
kyrkan och det är något som bara finns där och ska finnas där. Idag när vi har
en stor andel personer som har andra bakgrunder och traditioner så är det
inte längre så givet. Det gäller naturligtvis också särskilt i Sverige. Vad är religion? Jag tror att vi är på väg till ett utvidgat religionsbegrepp, inte bara
livsåskådning som vi nu har i vår grundskoleplan, det gäller kultur, politik,
historia och traditioner. Vi kommer in på ett utvidgat begrepp också i läroplanerna.
Den andra saken som gör att det här kanske är komplicerat är att det i vårt
samhälle finns så många olika religioner som alla är bra och dåliga på sitt sätt
och har sina historiska belastningar, som också kristendomen har i hög grad.
Nästa steg blir att föra den diskussionen. Jag hoppas att kulturutskottet kan
föra in lite av den debatten. Jag tänkte faktiskt föreslå för kulturutskottet att
man skulle höra representanter för de stora etablerade regionerna i Finland;
den ortodoxa kyrkan och den katolska kyrkan för att höra hur de anser att
undervisningen är i våra skolor på Åland. De kyrkor som inte är så vanliga
här, men som finns i Finland, har också sina kontakter till Åland.
I den här framställningen finns det en etablerad uppdelning. Det naturliga
är att det finns en majoritet som tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan, det
kallas majoritet. Det finns en minoritet som numera är flera minoriteter. I
förlängningen kommer det här att leda till att majoriteten och minoriteterna
växer ihop till är ett samlingsbegrepp, man kan säga att det är många olika
kulturer, många olika religioner. Här gäller det för grundskolan att anpassa
sig till detta faktum och denna koppling till en global värld.
Herr talman! Om vi sedan går in på själva framställningen. Den säger att
minoriteten, de som inte tillhör den kyrka som majoriteten tillhör, antingen
kan få undervisning på vårdnadshavarens initiativ eller kan få undervisning i
livsåskådningskunskap. Det är den gällande lagstiftningen. Det nya är att de
som tidigare har fått, enligt lagen, undervisning i livsåskådningskunskap nu
också kan delta i majoritetens religionsundervisning. Det är ett utvidgat begrepp för religionsundervisning men det är också en utökad frihet att välja
hur man vill ha sin undervisning.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Det var ett intressant inlägg som ltl Olof Erland höll. Särskilt
stannade jag för hans diskussion om vad religion är. Jag måste inledningsvis
säga att jag inte delar hans definition. Jag tycker att han blandar ihop kyrka,
församling och den gemenskap och kultur som finns inom kyrkan.
En religion, som jag uppfattar det, förutsätter ett gudsförhållande. Utan
detta skulle inte kyrkan överhuvudtaget kunna ha någon grund för sin verksamhet. Detta förhållande mellan en högre makt och individen är sedan olika
från samfund till samfund. Kanske inte sedan vad gäller de moraliska förutsättningarna för att leva i enlighet med ett samfunds uppfattning. I praktiken,
såsom kyrkorna praktiseras sin religion, blir skillnaderna ibland ganska
stora.
Jag tror nog för min del att skillnaderna i tro kommer att bestå. Det finns
heller ingen orsak att ifrågasätta dem. Däremot förändras ofta kyrkans tolkningar av vissa centrala delar i alla religioner. Där är den protestantiska lutherska kyrkan ganska modern och har ganska lätt att reformeras jämfört med
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många andra trossamfund. Den centrala skillnaden mellan de olika nordiska
länderna är sekulariseringsgraden. Det finns mycket forskning på det här
området. Man kan säga att Sverige och Danmark, vilka är gamla konungamakter där kyrkan i tiden hade stort inflytande, där är människorna i mycket
högre grad utanför kyrkan. I Finland och Norge, vilka är unga stater, där är
befolkningen i mycket högre grad inskrivna i någon slags statsreligioner. På
Åland är ålänningarna, jämfört med många andra områden i Svenskfinland
och Finland, väldigt "kyrksamma". Av det kan man inte nödvändigtvis dra
slutsatsen att ålänningarna skulle vara mera religiösa än andra.
Den här framställningen är intressant på det viset att när grundskolelagens
paragraf om undervisning i religionskunskap gjordes så kommer jag ihåg att
vi var väldigt måna om att respektera dem som inte hörde till någon församling eller hade en annan religion än den lutherska protestantiska. Nu är det
intressant att se att vi inte riktigt kunde föreställa oss att just den här reaktionen skulle komma. Jag tror inte det har så mycket med religion att göra.
Det sociala samhället är starkt. Den gemenskap som kyrkan i det åländska
samhället ger är fortfarande stark. Det är förvånansvärt och säkert på många
sätt glädjande att så många ungdomar går i skriftskolan. Det är väl kanske i
det sammanhanget som de som flyttar in till landskapet, som har andra trosuppfattningar, gärna vill vara delaktiga i både religionsundervisning och
kanske sedan också fortsättningsvis. Men det vet jag ingenting om.
Sammanfattningsvis tycker jag att det här är ett intressant och ett bra förslag att ändra grundskolelagens 18 §.
Talmannen
Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till kulturutskottet.
Tredje behandling
3

Godkännande av avtalet med Anguilla om upplysningar i fråga om skatteärenden
Lagutskottets betänkande (LU 17/2009-2010)
Republikens presidents framställning (RP 10/2009-2010)
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 enlighet 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.

Tredje behandling
4

Godkännande av avtalet med Cooköarna om upplysningar i fråga om skatteärenden
Lagutskottets betänkande (LU 18/2009-2010)
Republikens presidents framställning (RP 11/2009-2010)
Först tillåts allmän diskussion och därefter fattas beslut om bifall.
Diskussion. Ingen diskussion.
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Det i presidentens framställning ingående lagförslaget föreläggs lagtinget för bifall i enlighet med 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.
Tredje behandling
5

Godkännande av avtalet med Samoa om upplysningar i fråga om skatteärenden
Lagutskottets betänkande (LU 19/2009-2010)
Republikens presidents framställning (RP 12/2009-2010)
Först tillåts allmän diskussion och därefter fattas beslut om bifall.
Diskussion. Ingen diskussion.
Det i presidentens framställning ingående lagförslaget föreläggs lagtinget för bifall i enlighet med 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.

Tredje behandling
6

Godkännande av avtalet med Turks- och Caicosöarna om upplysningar i fråga om
skatteärenden
Lagutskottets betänkande (LU 20/2009-2010)
Republikens presidents framställning (RP 13/2009-2010)
Först tillåts allmän diskussion och därefter fattas beslut om bifall.
Diskussion. Ingen diskussion.
Det i presidentens framställning ingående lagförslaget föreläggs lagtinget för bifall i enlighet med 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.

Tredje behandling
7

Godkännande av avtalet med San Marino om upplysningar i fråga om skatteärenden
Lagutskottets betänkande (LU 21/2009-2010)
Republikens presidents framställning (RP 14/2009-2010)
Först tillåts allmän diskussion och därefter fattas beslut om bifall.
Diskussion. Ingen diskussion.
Det i presidentens framställning ingående lagförslaget föreläggs lagtinget för bifall i enlighet med 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.
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Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Tredje behandling
8

Godkännande av avtalet med Indien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra
kringgående av skatt
Lagutskottets betänkande (LU 22/2009-2010)
Republikens presidents framställning (RP 15/2009-2010)
Först tillåts allmän diskussion och därefter fattas beslut om bifall. Diskussion. Ingen
diskussion.
Det i presidentens framställning ingående lagförslaget föreläggs lagtinget för bifall i enlighet med 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.

Andra behandling
9

Skattesatsen för samfund
Näringsutskottets betänkande (NU 3/2009-2010)
Landskapsregeringens framställning (FR 13/2009-2010)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av det i betänkandet ingående lagförslaget.
Diskussion. Ingen diskussion.
Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs lagen i dess helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Förfaringssättet godkänt.
Föreläggs förslaget till Landskapslag om ändring av 4 och 4a §§ kommunalskattelagen
för landskapet Åland för godkännande i sin helhet. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad.

Andra behandling
10

Handikappservice
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2009-2010)
Landskapsregeringens framställning (FR 5/2009-2010)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av det i betänkandet ingående lagförslaget.
Diskussion. Ingen diskussion.
Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs lagen i dess helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Förfaringssättet godkänt.
Föreläggs förslaget till Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om
service och stöd på grund av handikapp för godkännande i sin helhet. Lagförslaget är
godkänt.
Lagförslagens andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad.

Föredras efter bordläggning
11
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Skattemeddelande
Landskapsregeringens meddelande (M 2/2009-2010)

Ärendet bordlades 8 mars 2010 då beslut fattades om remiss till självstyrelsepolitiska
nämnden.
Enda behandling efter bordläggning
12

Beredning av ny självstyrelselag
Lagutskottets betänkande (LU 15/2009-2010)
Ltl Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 53/2007-2008)
Ärendet bordlades 1 mars 2010 och 8 mars 2010 då beslut fattades om att gemensam
diskussion ska tillåtas om de båda ärendena.
När beslut om bordläggning fattades 8 mars 2010 kvarstod några ledamöter på talarlistan. På grund av den sena timmen beslöt talmannen dock att inte bereda dem tillfälle
att uttala sig utan behandlingen av ärendet avbröts. Vi återgår således till denna talarlista. Begäres ytterligare ordet?
Lantrådet Viveka Eriksson

Herr talman! Det har hittills varit en ganska lång intressant debatt som tydligen fortsätter idag. Landskapsregeringen har i sitt handlingsprogram skrivit
in att vi ska inleda en översyn av självstyrelselagen under den här mandatperioden. Landskapsregeringen har också skrivit in i årets budget att vi under
året ska tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att ge förslag på
ändringar av självstyrelselagen. Till grund för behandlingen i lagtinget i den
här debatten ligger ltl Roger Janssons hemställningsmotion och lagutskottets
betänkande med anledning av motionen. Den motionen tar fasta på den s.k.
ramlagsmodellen.
Ramlagsdiskussionen är mycket intressant. Samtidigt är begreppet ramlag
kanske litet förvirrande. När jag har tänkt på en ramlag så har jag tänkt en
sak och när vi talar om den danska modellen så tror jag att man tänker lite
annorlunda. Min uppfattning är att det finns en ganska stor gemensam syn
på hur man skulle gå vidare med den här s.k. ramlagsmodellen. Det är också
så som jag och landskapsregeringen har sett på utvecklingen framöver när vi
skriver in det här i vårt skattemeddelande. Alltså, att vi skulle ha ett system
där det finns ett block, lista eller en paragraf på alla de behörighetsområden
som lagtinget skulle få förfoga över i framtiden. Lagtinget skulle själva, efter
eget gottfinnande och när man är mogen och beredd för det, lyfta över behörigheter. Mycket förenklat kan man säga; B-listan som finns idag skulle ändras så att den skulle vara lagtingets att förfoga över. Man skulle också fylla på
den listan så att det skulle finnas ett block där riket har sin behörighet och
lagtinget och landskapet har sin behörighet. Det som återstår skulle kommande lagtinget förfoga över.
Det här är en metod för hur vi ska jobba. Jag noterar också i debatten att
man har väldigt stora förväntningar på att detta i ett slag skulle göra väldigt
stora förändringar. Att vi skulle lösa massor med problem som vi har idag. Så
är det ju förstås inte. Det här är ett system för hur vi skulle ha mera makt och
bättre grepp om självstyrelsens utveckling. Det skulle alltså ligga i lagtingets
och landskapets händer. Det är väl det som jag också har tolkat att vi har förenat oss kring. Det är viktigt igen att understryka att alla problemfrågor, som
också har dykt upp i debatten, löser vi inte. Vi löser problemen när vi sedan
väl väljer att ta över behörigheten.
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Det som jag också tycker att är väldigt viktigt att fundera kring, och som
kanske inte har varit uppe mycket i debatten hittills, är hur det ekonomiska
systemet ska lösas.
Om man tittar på dagens system; om vi för över behörigheter från rikets
behörighetslista till landskapets behörighetslista så ska också den ekonomiska klumpsumman omförhandlas. Får vi mera att jobba med så borde vi
också få mera pengar. Men, i vår kommande modell har vi också skattebehörigheter. Det betyder att klumpsumman försvinner. Då måste man väldigt
noga fundera över hur man ska reglera de ekonomiska förehavandena mellan
riket och landskapet i den kommande modellen. Det är en sak som jag tycker
att är viktigt att den kommande parlamentariska kommittén noga fundera på
hur man ska gå tillväga i det fallet.
Vi har redan ifrån landskapsregeringens sida väckt frågan med landets regering att vi skulle vilja sätta igång, under den här perioden, en revision av
självstyrelselagen. Det har vi förvarnat om. Vi har också lyfta upp andra frågor som vi ser som viktiga i det här sammanhanget. Flera av de frågorna finns
också uppräknade i ltl Roger Janssons lagmotion. Bland annat hur vi gör med
internationella fördrag. En sak som jag skulle vilja lägga till är hela EUkapitlet, hur gör vi med det? Vi har, under arbetets gång, fört in andra frågor
som vi har lyft upp med landets regering att här krävs en självstyrelselagsändring för att vi har sett det behovet.
I landskapsregeringen skattemeddelande lyfter vi in behörigheten i den s.k.
ramlagsmodellen så att det hör till de behörighetsområden som lagtinget i
framtiden skall ha makt över att ta över när man är mogen för det. Det är en
del av de andra behörighetsfrågorna.
För landskapsregeringens sida ser vi det här som en väg att komma vidare.
Vi har under många, många år talat om beskattningsbehörigheten. Det har
funnits enighet.
Jag vill igen påminna om Lundbergkommittén från 1995, där fanns en
bred politisk enighet att vi skulle gå vidare på flera olika skatteområden. Men,
trots den enigheten nådde vi inte framgång då. Det landskapsregeringen nu
anvisar i vårt meddelande är en modell för hur vi ska jobba vidare för att
komma framåt så att vi i en stegvis utveckling kan föra över olika områden på
beskattningsbehörigheten. Det finns en stor enighet att gå vidare i den här
riktningen.
Jag tycker att det är väldigt viktigt, och det är viktigt för landskapsregeringen, att vi också samtidigt ser till att det finns en demokratisk förankring
när vi tar de här stegen, att vi får befolkningen med på de olika stegen. Att vi
också garanterar att vi har en fortsatt god och tryggad välfärd. Det måste vara
väldigt viktigt för kommande lagting när man för över skattebehörigheten.
Jag tycker att den här modellen är väldigt bra för den lägger verkligen utvecklingen i befolkningens händer. Den stegvisa utvecklingen kommer att innebära att i val ögonblicket har befolkningen möjlighet att ta ställning för de
här frågorna. (Det är lite prat i salen. Jag blir lite störd).
Det är viktigt att ha folket med och att trygga välfärden. Men vi håller redskapet i våra händer för framtiden.
Jag ska inte polemisera mycket, men jag förstår fortfarande inte socialdemokraternas modell. Jag tycker att socialdemokraterna har alla möjligheter
att hålla sin linje. Jag förstår inte den här modellen med att vi skulle gå vidare, vi skulle ta bort klumpsummesystemet och vi skulle fortsättningsvis
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lägga makten i riksdagens händer? Vad är framgången med den modellen?
Det skulle jag gärna vilja få ytterligare beskrivet, för jag förstår det faktiskt
inte. Det som alla andra talar om är att man skulle ha beskattningsbehörigheten som ett redskap för att kunna göra olika åtgärder. Men med socialdemokraternas modell så är det fortsättningsvis riksdagen som har de redskapen. Samtidigt har vi lämnat, som jag ser det, ett tryggt klumpsummesystem.
Den modellen är väldigt svår att förstå. Jag tycker att den här stegvisa ramlagsmodellen där vi, med befolkningens stöd, ta stegen vidare. Det är en trygg
och bra väg framåt.
Landskapsregeringen har för avsikt, precis som vi säger i budgeten, att tillsätta en parlamentarisk kommitté. Det finns även en beredningsprocess på
gång. Det kommer förfrågningar till grupperna i lagtinget så fort den här debatten är avslutad. Vi tycker ifrån landskapsregeringens sida att det är viktigt
att påskynda den här processen. I riket håller man nu, på tjänstemannanivå,
på med att bereda kommande regeringsprogram. Därför är det viktigt att vi är
snabba i processen. Därför kommer vi också, så fort diskussionen är avslutad,
att gå vidare med det här. Det finns alltså redan ett underlag för att tillsätta
den här gruppen. Det kommer att ske så fort som möjligt, tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag vill tacka för det sista klargörandet. Det kändes bra. Jag håller helt
och hållet med om varför man behöver ha lite fart på den processen.
När det gäller ramlagsresonemanget, lantrådet sade att det finns lite
olika syn. Det håller jag med om. Jag frågade också i debatten den 8
mars hur man riktigt tänkte ifrån landskapsregeringens sida. Nu sade
lantrådet att hennes syn var lite annorlunda än den danska ramlagsmodellen. Hon motiverade samtidigt att det som är väsentligt ska ligga i
lagtingets händer. Jag såg då väldigt mycket paralleller med den danska
ramlagsmodellen. Jag förstod inte riktigt vad som var annorlunda.
Sedan när det gäller stegvis utveckling, som hänger ihop med ramlagsresonemanget, så ska vi ta över skattebehörigheten så måste det
vara ett system som är tryggt, stabilt och fungerar. Jag fortsätter i nästa
replik.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Talman! Det var själva begreppet ramlag som jag resonerade kring. Min
bild av en ramlag i vårt system är snarare att ramlagen är väldigt vid och
detaljregleringen sker i annan lagstiftning.
När vi talar om den danska ramlagsmodellen, då talar vi mera om hur
man göra överföringar av behörighet. Det är det som är själva metoden
för att komma vidare, att klargöra att vissa områden ska ligga i lagtingets händer när det gäller behörigheten. Vem fattar beslut när man tar
stegen vidare? Jag har uppfattat att det är den metod som har diskuterats och som landskapsregeringen förespråkar, en lista på behörighetsområden som vi skriver in i självstyrelselagen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag vet att det blir lite oklart men vi kanske kan lämna den delen. Huvudsaken är att vi har en landskapsregering som synbarligen är inne för
ett övertagande av beskattningen och som synbarligen vill göra det i

315

form av ett ramlagsförfarande. Riktigt hur det ska ske är fortfarande
oklart. Det kan säkert klarna i den parlamentariska kommittén.
Ska man ta över skatterna så måste det vara ett tryggt och stabilt system som fungerar. Tittar vi på den föra parlamentariska kommittén
som leddes av Lars-Åke Wiklöf så skrev man så här; "en majoritet av
kommittén är, i likhet med de flesta av näringslivets företrädare, förespråkare av totalt övertagande av beskattningen till landskapets behörighet." Jag har sagt många gånger att de olika skattesatserna är kommunicerande kärl. Det är väldigt svårt att plocka ut bara en bit av det.
det. Jag tycker också att man är lite diffus om detta ifrån landskapsregeringens sida om hur man riktigt tänker när det gäller det stegvisa övertagandet. Det måste också och fungera i praktiken för näringslivet, befolkningen och för landskapet.
Talmannen
Tiden är ute!
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Talman! Regeringen har diskuterat att det behövs en stegvis utveckling.
Den parlamentariska gruppen, där jag också satt med, förde det här resonemanget. De synpunkterna fanns också hos dem som vi hörde, men
det fanns också många olika synpunkter. Vi har ändå mognat till att det
behöver vara den här stegvisa utvecklingen för att man faktiskt också
ska kunna ha acceptansen hos befolkningen och ha en trygg utveckling
framåt. Att ta hela skattebehörigheten i en klump tror vi inte att är
framgångsrikt. Därför har vi valt den här metoden.
Jag vill igen understryka att det som jag talar om är metoden om hur
vi ska komma framåt. Sedan vad man ger metoden för benämningen
kanske är mindre viktigt. Det viktiga är att vi enas kring en metod för
hur behörigheten ska överföras från riket till landskapet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson, replik

Tack, herr talman! Jag vill framföra två specifika tack till lantrådet. Det
ena gäller det faktum att det har förelegat en viss oklarhet i diskussionen
kring landskapsregeringens skattemeddelande, om man där med sitt
ramlagsresonemang avser att blott använda ramlagsverktyget när det
gäller den ekonomiska behörigheten. Nu gav lantrådet ett väldigt klart
besked om att det gällde hela listan av rättsområden som staten inte
skall ha hand om någon gång i framtiden. Sedan kan vi diskutera tekniken för hur man gör det här i en kommande lagstiftning. Det finns flera
metoder för det.
Det andra tacket är för den frågeställning jag hade inför behandlingen
av motionen och motionsklämmen som föreslår att det ska tillsättas en
parlamentarisk kommitté. Här kom det ett klart besked om tidtabellen
och landskapsregeringens målsättning med det arbetet. Jag tackar för de
här två sakerna.
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Talmannen
Tiden är ute!
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Talman! Det blir för den parlamentariska kommittén att noga fundera,
vända och vrida på de olika behörighetsområdena och enas kring vilka
behörighetsområden som man anser att i framtiden skall ligga under rikets behörighet och vilka områden som ska finnas i det som lagtinget
kan ta över när man är mogen för det. Där blir det förstås en politisk
diskussion om de olika behörighetsområdena.
När vi går vidare med det här jobbet så är det självstyrelselagen som
helhet som vi ska gå in i och titta på alla behörighetsområden. Sedan
finns också de andra frågeställningarna som kanske inte platsar in i den
här listan. Det återstår att se var den politiska diskussionen i kommittén
hamnar.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Tack för det. När det gäller tekniken för det här sade
lantrådet att man ska ha en lång lista över behörigheter som Ålands lagting senare kan besluta om att överta. Den andra metoden är att man
bara listar, såsom i motionen också, de behörigheter som man inte avser
att ta över någonsin. Det betyder också att när det uppstår nya rättsområden är de per automatik därmed under den grupp som lagtinget kan
besluta om, i kvalificerad ordning, att senare ta över.
När det gäller tidtabellen var det ett riktigt det som lantrådet sade om
brådskan i förhållande till nästa riksdagsval och nästa regeringsprogram. Man borde få det här gjort så fort som möjligt.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Herr talman! Vilken metod man än tillämpar kommer det ändå att behöva föras en politisk diskussion där vi enas kring vilka behörighetsområden vi aldrig ens kan tänka oss att ska föras över till landskapet. Där
blir det en hel del politiska diskussioner innan vi har nått en fullständig
enighet. Landskapsregeringens skattemeddelande och diskussionen
kring ramlagsmodellen har lett vidare till att det ändå finns en enighet
om en väg framåt om hur vi ska jobba vidare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Jag håller med om att det råder lite diffusa uppfattningar om vad en ramlag är. Den här motionen är klar och tydlig i sin
kläm att det ska vara enligt dansk modell. Dansk modell innebär ju att
man i den färöiska respektive den grönländska jämestyrelselagen säger
vilka områden man inte har behörighet på. Resten är områden som man
ensidigt kan ta över. Det som lantrådet talar för är någon slags ramlag
runt den nuvarande och en utvecklad B-lista. Det är nog ett betydligt
krångligare och mera byråkratiskt förfarande. Den danska modellen, om
man ska tala om ramlag, tror jag nog är den klokaste i så fall. Den här
diskussionen tar ju bort ganska mycket fokus på själva skattefrågan. Nu
blir det igen frågan om processer och byråkrati.
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Talmannen
Tiden är ute!
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Talman! Man kan ta modeller av varandra. Man kan titta på varandra
och vi kan titta på andra självstyrda områden hur de har löst frågor. Vi
har ändå vår självstyrelselag som bas, vår starka konstitution och vår
lösning som vilar på internationella överenskommelser. Vårt självstyrelsesystem har sin historia, sin utveckling och sin väldigt starka bas i
självstyrelselagen. Det är någonting som vi måste ha som utgångspunkt
när vi går vidare. Vi kan inte lämna bort det och sedan gå in för något
helt nytt system. Vi kan bygga vidare och använda de goda exemplen
från andra modeller. Det är såsom landskapsregeringen diskuterar. Med
självstyrelsesystemet som bas utnyttjar vi det s.k. ramlagssystemet.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, herr talman, det är precis så som vi också har förstått att regeringen
tänker. Men frågan är om det blir lättare på det här sättet? Eller blir det
faktiskt ännu ett hinder på vägen mot ett förnyat ekonomiskt system?
Ramlagen innebär att det finns ett ganska starkt förtroende mellan båda
parter, d.v.s. Finlands riksdag och Ålands lagting, och det tror vi inte
finns. Men vi kan ju ha fel. Jag ber därför att lantrådet talar om, om det
finns en enda minister i nuvarande regering eller något parti som skulle
stödja den här modellen? Det är ju helt avgörande att både statsministern, finansministern och Ålandsministern tycker att det här är ett
bra system. Annars kommer vi igen att lida ett svidande nederlag i den
här frågan.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag kan konstatera att den ekonomiska utvecklingen har varit
föremål för diskussioner och debatt i många tiotals år. Vi har inte nått
väldigt många framgångar än så länge. Det som vi nu pekar på är ett system på hur vi ska jobba vidare. Vi enas kring ett system här och har vi
det som modell för hur vi jobbar. Det är klart att kring varenda en ändring, som vi för in i diskussionen med regeringen i Helsingfors, finns det
olika åsikter om. Men, om vi når en stor enighet på Åland om att gå vidare, har god argumentation, bygger under vår argumentation och har
mycket faktabaserad argumentation så brukar det ändå lösa sig till slut.
Så har det gjort tidigare genom årtiondena när självstyrelsen har utvecklats. Det är exakt det steget som vi nu står inför, att fortsätta den utvecklingen. Vi anger en metod för att komma vidare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Jag tycker att lantrådet var mycket klar och tydlig hur det
här ska gå vidare. Jag kan omfatta allt som lantrådet sade. Ramlagstänkandet är ju en teknik, det måste man komma ihåg. Dessutom skulle det
bli demokratiskt i och med att väljarna får säga sitt. De får rösta på de
partier som vill att det här ska gå vidare. Vi får i kommande lagting, enskilda ledamöter och partier, ta ställning till var man vill gå vidare o.s.v.
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Det ser inte jag som den stora utmaningen. Den stora utmaningen är att
komma överens med Finland, Finlands riksdag och Finlands regering, i
de här frågorna. Jag han själv suttit i olika diskussioner med statsministrar och finansministrar och vet vilken inställningen är. Jag skulle
vilja höra om lantrådet verkligen konkret har diskuterat det här med
Finlands regering? Finns det någon förståelse? Har landskapsregeringen
någon strategi för hur vi ska jobba? För så länge vi inte kommer överens
med Finland så är det här en pseudodebatt.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag måste igen hänvisa till historien. Det har alltid på axeln
Åland-Helsingfors funnits olika syn på hur man ska gå vidare med utvecklingen av självstyrelselagen. Trots det, har ålänningarna, genom att
man har underbyggt sina önskemål om ändring på ett bra sätt, också
nått framgång och kommit steg vidare.
Alla bitar har ju ännu inte fallit på plats. Vi kommer egentligen med
ett nytt system för hur vi vill jobba vidare. Hittills har vi informerat om
att de här diskussionerna är på gång. Vi har informerat om att den
parlamentariska kommittén kommer att jobba. Vi har informerat om att
vi kommer att komma med våra synpunkter till kommande regeringsprogram, men redan också till nu sittande regering. Jag tror inte att processen är lätt, precis som det heller inte har varit lätt att nå framgång
när det gäller beskattningsfrågorna så här långt, trots att vi hade en
ganska stor enighet i mitten på 90-talet. Nu finns det i alla fall en metod
för hur vi jobbar vidare.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Vi är överens om historien. Det kan vi lägga bakom oss. Vi
vet att det har varit fruktansvärt svårt. Det har varit blankt nej när det
gäller skattefrågorna. Därför var min fråga om man haft upp diskussionen. Vi diskuterade det under vår tid i landskapsregeringen. När man
kom till pudelns kärna då var det nya utredningar som gällde. Vi får väl
se om vi kan hitta någon väg i och med detta. Jag är lite skeptisk bara.
Man borde först komma överens politiskt om att det är ramlagsdiskussionen som gäller.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Vi har inte lösningen väldigt lätt. Min uppfattning är ändå att den stegvisa modellen är lite lättare att nå framgång med. Jag tror att när vi
kommer med vissa skatteslag så är det svårare än andra. I diskussionerna har jag kunnat skönja den uppfattningen. Man måste bygga upp argumentationen. Den parlamentariska kommittén måste vara alldeles
klara på vad man vill. Och sedan måste man fortsätta det idoga fotarbetet för det är det enda sättet att komma vidare på.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vicelantrådet Britt Lundberg

Herr talman! Det var med en särskild känsla som jag steg upp den 8 mars på
den internationella kvinnodagen och trodde att jag skulle diskutera ramlagen
och skattemeddelandet. Framförallt skulle det vara en historisk dag på det
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sättet att vi i vårt lagting skulle ha en gemensam syn på hur de här frågorna
ska hanteras. Det kändes som en är riktigt, riktigt bra dag.
Jag tror att vi måste arbeta för att hitta den samlade enigheten. Jag tror att
det är den styrkan som är nödvändig för att vi ska kunna ta mått och steg
framåt. Det måste åtminstone vara en stark och stor enighet om den inte är
totalt.
Jag tycker också det är bra att man har samlat diskussionen kring en ramlag och skattebehörigheten just av den orsaken att jag inte vet hur man skulle
kunna hålla de här två frågorna isär. Det kräver ett annat sätt att förhålla sig
till självstyrelselagen. En egen skattebehörighet kräver ju också behörighet i
många andra frågor. De här frågorna är så inflätade i varandra. Det var väldigt klokt av Ålands lagting att föra det här samman.
Jag ser nu att det finns en historisk möjlighet att tillsammans se en väg,
hittar rätt att utveckla självstyrelsen och därmed också Ålands som samhälle.
Den här enigheten är minst lika viktig idag när det är Östersjöns dag där vi
också för att nå framgång behöver en stark samlade enighet.
Man kan ju fråga sig varför den här ramlagsdiskussionen är så viktig? Och
varför vi behöver mer skattebehörighet? Huvudpoängen är att vi här på Åland
behöver kunna bedriva en aktiv finans- och näringspolitik. Vi behöver kunna
skapa ett samhälle som är tryggt även långsiktigt. Det finns en särskild finess
i det här upplägget, som diskuterades här idag det har nämnts flera gånger
redan, det är den demokratiska aspekten. Vi möjliggör ett system där sedan
ålänningarna besluter, efter noggrann analys, vilka mått och steg man tycker
att det är klokt att överta.
Om vi får en ramlag och om vi väljer att gå in för skattebehörighet och
kommer bort ifrån klumpsummesystemet, så kommer vi också bort från att
Åland uppfattas som en utgift i den finländska statens budget. Man behöver
inte resa mycket runt i Finland före man kommer in på den här diskussionen.
Det är väldigt många finländare som tror att den finländska staten betalar ut
en summa pengar till Åland varje år och man är väldigt frustrerad och irriterade över det här. Hur mycket man än förklarar för de enskilda personer man
träffar så är det ändå ett väldigt stort arbete innan Finland som helhet har
förstått hur vårt ekonomiska system är uppbyggt. Diskussionen kring
huruvida vi är närande eller tärande, där tror jag att vi aldrig kommer att få
en gemensam syn eftersom det alltid finns olika aspekter som man vill lägga
in i uträkningarna beroende på vilken sida man står på.
Just nu visar det verkligen konkret och tydligt hur vårt samhälle hamnar i
otakt när Finland har en stor ekonomisk kris som sedan faller över och blir
Ålands kris. Det är också knepigt här på Åland när vårt näringsliv till stora
delar fungerar bra och att sedan ändå förklara för befolkningen hur det offentliga Åland har en sådan kris. Och att få förståelse för att vi behöver spara
och behöver bereda oss på en annan ekonomisk situation än den vi haft just
nu en längre tid.
Jag tycker också det är väldigt bra att vi ska gå in ett system där folket avgör vilka mått och steg som ska tas när det gäller vår behörighet och vår framtid. Det är väldigt svårt att förstå dem som tycker att det är finländarna som
borde vara duktigare på att veta vilka behov vi har på Åland än vad ålänningarna vet. Den argumentationen tycker jag är svår att förstå.
Däremot gäller det att få ålänningarna med och våga släppa taget när det
handlar om att ha en egen skattebehörighet efter många år av en klump320

summa som har givit god utdelning på Åland. Det är viktigt att argumentera
för, visa på nyttan och sedan låta ålänningarna ta ställning.
Att däremot sedan säga att man tror att man i Finland tror att ålänningarna inte kommer att klara av det, det tycker jag är en trist argumentation och
en trist misstro gentemot oss politiker och mot ålänningarna. Här har vi alla
ett ansvar att visa att vi har den kompetensen. Varför skulle det finländska
Finland veta bättre än vi vad vi behöver?
Sedan när det gäller det sociala systemet och om man tycker att det också
ska ingå i övertagandet. Jag tror att de allra flesta är överens om att den välfärdsmodell vi har idag är rätt hyfsad. Ju mer vi studerar siffrorna och
ÅSUB:s utredning visar idag att vi är närande när det gäller de uppgifter vi
har för vår sociala sektor. Visar det sig att ålänningarna skulle få bättre service och en större trygghet om vi tar över den behörigheten, att den sociala
sektorn är närande, då tror inte jag att det är så svårt att argumentera för den
heller. Det är viktigt att man har fakta och förhåller sig sakligt till de här frågorna.
Ett annat område som inte kan lämnas utan kommentar, när det gäller
egen behörighet för åländsk del, är ju språket. Det är ju självstyrelsens
grundbult och det är viktigt att ta med den i diskussionen. Vi har ett outtröttligt arbete att bedriva när det gäller att kunna fungera på svenska gentemot
EU. Hur vi ska få den här servicen och beredningen att fungera på ett bättre
sätt i förhållande till vår ärendehantering i Helsingfors? Som vi också diskuterade, när EU-meddelandet var upp till behandling, att Åland har förlorat
beslutanderätt och representation i och med i EU-inträdet. EUmedlemskapet har obönhörligen knutit oss hårdare till Finland. För att klara
av att utveckla ett alltmer komplicerat samhälle så måste vi få vara med i beredningen på svenska. Vid ökad behörighet till Åland så desto färre blir friktionsytorna och desto mindre behöver vi vara beroende av diskussionen med
Finland.
Ett behörighetsövertagande där vi får större frihet och ett större ansvar
över vårt samhälle leder också till att vi kan börja lägga energin lite mera på
utveckling istället för det outtröttlig tjatande om att vi har vår fullständiga
rätt osv.
Det är inte heller ovidkommande när vi tittar på den åländska statusen.
För att kunna utveckla vårt samhälle så behöver vi ha autonom inom skatteområdet. Ju mer man tänker på det desto naturligare blir tanken på en ramlag som inkluderar skattebehörigheten. Där vi kan utveckla vår politik. Där
har vi ansvar över inkomsterna som kommer in och där kan vi utveckla vår
politik i en sådan riktning som är anpassad och påverkad i högre grad av oss
själva än av andra.
Jag tycker också att det just nu finns det en aktuell fråga om vi tittar på
näringslivet. Näringslivet är ju grunden för vår välfärd och hur väl vårt näringsliv fungerar. Även här kan vi överta behörighet och beskattning och kan
vi det så kan vi också utveckla vårt näringsliv.
Om vi tittar på en av de viktigaste EU-frågorna, som vi just nu har på
agendan, svaveldirektivet. Det är ett oerhört viktigt direktiv för vår sjöfart.
Men om vi åker över till den finska sidan och tittar på hur näringslivet är
uppbyggt i Finland så är inte rederiverksamheten på långa när den allra viktigaste näringen. Där är det andra industrigrenar som är mycket viktigare och
hur är svaveldirektivet ur deras perspektiv? Det här är en fråga som är så
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oerhörd viktig just för att vi ska kunna utveckla vårt näringsliv. För att vi ska
kunna få de prioriteringar som är viktiga för vårt samhälles utveckling så är
det också viktigt att vi har möjlighet att bedriva en politik som utgår ifrån hur
vårt näringsliv ser ut.
Sedan kan man alltid få frågan hur man ska lyckas får detta genomfört?
Det kommer säkert att finnas en tvekan från rikssidan, även om den här diskussionen kring skatteparadis förhoppningsvis är förbi och att vi har kommit
lite längre än så. Jag tror att det handlar mycket om att man ifrån finländsk
sida ska våga men också vilja släppa kontrollen, att man ska säga att det är
bra för Åland att utveckla sig och att Åland utvecklar sig betyder inte att det
på något sätt är skadligt för Finland. Det tror jag också att är någonting som
är väldigt viktigt att ha med sig i de här diskussionerna. Att hela tiden visa på
att det är ingenting som Finland förlorar på. Tvärtom, man kan vinna på att
man låter sin autonomi utvecklas. Det handlar definitivt inte, från finsk sida,
om oro för minskade intäkter och för att det finländska samhället på något
sätt skulle gå på knäna om Åland skulle ha egen skattebehörighet. Det handlar helt enkelt om att övertyga om att vi har kompetensen och vi tänker inte
skapa något skatteparadis. Det här är utgående ifrån vårt näringsliv som är så
annorlunda mot det finländska näringslivet och det handlar helt enkelt om
att vi behöver ha ett eget system för att utvecklas. Vi är en autonomi, då är det
naturligt att vi har ansvar för våra inkomster.
Till sist tror jag att för att de här diskussionerna ska gå framåt så behöver
vi stärka och utveckla det som är bra på gång, men vi behöver få ytterligare
ännu starkare förtroende från den finländska regeringen och riksdagen för
Åland. Det är upp till oss alla, i vår hantering av självstyrelsen, att visa på att
man vågar ha förtroende för Åland.
Om vi skulle komma ett steg på vägen skulle det här ge helt nya tag i förhandlingarna mellan Åland och Finland. Där skulle vi få koncentrera oss på
utvecklingsfrågor istället för att stampa på stället och egentligen ha ganska
samma frågor på agendan år efter år i diskussionerna med riket.
Jag inledde med att bekymra mig om att vi inte, den 8 mars, kunde se en
total enighet som vi trodde att vi hade i lagtinget. Jag syftar på den socialdemokratiska kursändringen och rubriken om mer pengar i börsen. Jag sällar
mig till lantrådet som sade att hon tycker att det är förbryllande hur det här
systemet ska gå till. Det känns, tycker jag, som ett mycket otryggt system att
gå in för det som socialdemokraterna föreslår. Behörigheten skall alltså fortsättningsvis vara rikets. Det är riket som bestämmer hur lagstiftningen ska se
ut, men däremot ska Åland har ansvar för ekonomin. Man har alltså ansvar
utan rätt att påverka. Om Åland hamnar i en svår ekonomisk i kris, hur i hela
världen ska man då trygga välfärden, om man inte kan påverka? Det här
tycker jag att känns oerhört otryggt. Den som försöker få det här till en trygg
modell skulle jag gärna vilja få lite mer utvecklad förklaring över hur den
tryggheten skulle se ut.
Alldeles till sist, bästa lagting, ska jag ta lite om genomförandet av den här
processen. Det handlar om, vilket vi har ägnat oss åt under flera år redan, att
den här landskapsregeringen jobbar hårt med att bereda och arbeta på rikssidan med att lyfta frågan kring både skattebehörigheten och också numera
frågan om ramlagen. Vi har skrivit klart och tydligt i budgeten att när den här
debatten är avslutad så tillsätts det en parlamentarisk grupp. Det jobbas
också nu med ett förslag till uppdrag. Efter att den parlamentariska gruppen
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har en samlad bild ifrån den åländska sidan om hur vi ska gå vidare så är det
dags att ha ett tvåpartsarbete med representanter från rikssidan och från den
åländska sidan där man förhandlar fram en lösning. Hela tiden runt omkring
måste det finnas ett starkt lobbyarbete där vi tydligt och klart framförallt förklarar att Finland inte har något att förlora på det här, men Åland kanske har
en hel del att vinna. Det ska vi vara glada för i så fall.
Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att vi inte bara kan önska oss en
sådan här utveckling och hoppas att utvecklingen kommer. För att vi ska
lyckas så måste vi tro på den. Vi måste uppmana kraften att vi faktiskt brinner för det här. Med den samlade kraften och att vi faktiskt tillsammans
brinner för att vi vill göra det här, då är jag övertygad om att vi kommer att
lyckas.
Ltl Mika Nordberg

Talman! Under behandlingen av skattemeddelandet samt ramlagsmotionen
har framkommit motsättningar dem emellan. Så tycker inte jag att man ska
se det. Behovet av egen beskattning har obundna alltid varit förespråkare av.
Det är nu glädjande att liberalerna har kommit till insikt om detsamma. En
bidragande orsak till detta är förmodligen insikten av det allvarliga ekonomiska läget vi befinner oss i, kanske genom innehav av finansministerposten.
För att överhuvudtaget klarar av Ålands offentliga utgifter framledes
kommer en förhandling om skattefördelning, inklusive klumpsummans uträckningsgrunder upp till diskussion i Helsingfors. Att i den diskussionen
kunna ha med sig ett nästan helt enigt lagting som vill ha beskattningen väger
väldigt tungt. Där visar man vilja till ansvarstagande från åländsk sida. Det
kommer att vara svårt att övertyga Helsingfors att en egen beskattning för
Åland även kommer att vara bra för dem. Trots tidigare debatter om närande
och tärande så finns en viss rädsla i Helsingfors för den åländska kreativiteten.
Jag tror att det är bättre att så fort som möjligt inleda förhandlingar angående skatterna och ha ramlagen som ett långsiktigt mål. Att få igenom en förändring vad gäller beskattningen kommer att ta minst 1-5 år och en ramlag ca
5-15 år.
För att övertyga Helsingfors om att ge oss beskattningen skulle det vara
bra med en s.k. morot, en sorts omvänd flitpeng, en franschice avgift eller
varför inte kalla det även en försäkring. Åland skulle betala en viss procent av
skatteintäkterna till Finland som en bonus för att vi har fått ta över skatteinstrumentet. Skulle vi lyckas med att få in stora skatteintäkter av framtida innovationer skulle även Finland få en del av dessa. Om Åland skulle råka ut för
oförutsedda utgifter, t.ex. en naturkatastrof, kunde Åland få hjälp av Finland
genom denna försäkring.
När det gäller framtida innovationer, vem kunde för 20-30 år sedan säga
att PAF skulle stå för 10 procent av Ålands budget eller Nokia för 20 procent
av Finlands budget? Det är fullt möjligt att Åland i framtiden blir ett nordiskt
Silicon Valley inom IT-sektorn. Därför tycker jag att vi bör börja med beskattningen genast och ta med ramlagen som den övergripande målsättningen. De står inte i konflikt med varandra. Däremot är frågan hur vi kan uppnå
resultat fortast för att få den åländska offentliga ekonomin på fötter? Det sker
genom ett större ansvar för skatteintäkterna samt en prioritering av utgifterna med våra egen skattepengar. Tack, herr talman.
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Ltl Harry Jansson

Herr talman! Det är med fog man kan säga att det är en fortsatt historisk debatt när man kan säga att vi tycks ha en enighet om att något bör hända av
större format med vårt autonomisystem. Det gläder mig oerhört att vi har en
grundläggande enighet. Redan i samband med Ålandsbudgeten för i år så visade vi upp en enighet i och med att budgeten innehöll tydliga skrivningar om
hur självstyrelsesystemet bör förstärkas och även vad gäller behovet av internationella garantier för vår särställning. Egentligen har vi redan grunden lagd
via budgetskrivningar i och med att lagtinget enhälligt har ställt sig bakom
landskapsregeringens åsikter.
Jag hoppas att den socialdemokratiska gruppen med öppet sinne kommer
att gå med i det parlamentariska arbetet om en ramlag. Så får vi se om inte
fördelarna kommer att övertyga socialdemokraterna så att vi får en total
enighet. Jag tror inte vi ska underskatta det faktum att den socialdemokratiska rörelsen är oerhört stark, en broderskaps- och systerskapsrörelse som
gör att vi kommer att ha svårt att komma fram i Helsingfors om vi inte har
socialdemokraterna med oss på tåget.
När det gäller dagens huvudtema, beskattningen, tror jag att de flesta i
denna sal har fattat att centerns budskap är att vi i detta skede vill sätta fokus
på skattesystemet inom ramen för en modell med en behörighetsöverföring
från riksdagen till lagtinget enligt den s.k. ramlagstanken. Så att vi efter moget övervägande kan besluta om övertagande även av statens nuvarande beskattningsrätt.
Jag tillhör den skara politiker som är övertygad om att vi löser frågan om
egen åländsk beskattning endast och enbart inom ramen för en ramlagsmodell. Där vi motiverar denna genomgripande förändring i autonomisystemet
med en omfattande arsenal av goda argument, inte minst de språkliga
aspekterna. Min kollega Torbjörn Eliasson kommer att beröra det svenska
språkets tillstånd i sitt anförande, så jag väljer att gå vidare, herr talman.
Det har talats en del i den inledande debatten om behovet av en total
åländska enighet. Även om en sådan vore önskvärd så ska man väl inte överdriva behovet av enighet i detta skede. Det är inte heller sagt att det kommer
att räcka för. Jag minns fortfarande dåvarande andre skatteminister SuviAnne Siimes ståndpunkt på 90-talet. Hon replikerade inför en total åländsk
enighet i skattefrågan, det gällde samfundsskatten i samband med Lundbergskommittén. Hon sade att det inte spelar någon roll vad ålänningarna
tycker och tänker, Finland ska ha ett och samma skattesystem. Men vi ska
inte låta oss nedslås av det som har varit utan vi ska försöka rusta oss inför
den kommande debatten.
När det gäller demokratiaspekten i övrigt så är jag inte heller alls främmande för att vi har folkomröstningar inom ramen för en ramlagsmodell,
helst i samband med ordinarie val vart fjärde år förstås. Då får de åländska
väljarna avgöra såväl den politiska sammansättningen som självstyrelsens
vägkarta under den följande mandatperioden. Man kan säga att vår unika
närdemokrati faktiskt skulle förstärkas ytterligare på det sättet.
Herr talman! Jag har inte kunnat låta bli, i och med att jag är historiskt intresserad, att titta lite på historiska faktorer i beskattningsfrågan. Kanske vi
till vårt stenografiska protokoll noterar att vi en gång i tiden hade merparten
av beskattningsrätten. Garantilagen från 1921, 22 års era, gav oss rätten till
halva grundskatten, som då var oerhört centralt beskattningsinstrument ba324

serad på markarealen. Den tillkom som ett resultat av Ålandsöverenskommelserna och sedermera Nationernas Förbunds beslut om Ålands statstillhörighet.
Det som är centralt för våra diskussioner idag är att det internationella
samfundet ansåg redan i självstyrelsens tillkomst att det var angeläget att
ålänningarna skall ha rätt till egen beskattning. Ursprungligen var avsikten
att självstyrelsens utgifter i huvudsak skulle bestridas med egna skatteintäkter. Vi kan säga att vi har ett folkrättsligt grundstöd, när vi dammar av de ursprungliga principerna om hur självstyrelsens finansiering och ansvar ska se
ut. Grundtanken av hela vårt system är ett av de argument som den kommande parlamentariska kommittén bör syna närmare. För den som är historiskt intresserad går det att se varför vår beskattningsrätt försvann. Jag uppmanar dem som vill läsa dåvarande lantrådet Björkmans lantrådsberättelse
från självstyrelsens inledande år. Det vittnar om vilka politiska svårigheter
våra förfäder hade att kämpa med.
Det är också historiskt intressant att se hur den åländska relativt ringa
kompetens vi haft i fråga om beskattningen och hur den politiska synen i Finland genomgående har varit negativt inställd till att den här typen av intäkter
skulle tillfalla Ålands självstyrelse.
Herr talman känner ju mycket väl till att riksdagens grundlagsutskott till
och med har motsatt sig tolkningen att Åland ska ha rätt att uppbära resandeavgifter och lotteriskatt. Nog så uppseendeväckande om man tänker på vad
bl.a. Högsta Domstolen har sagt om den typen av behörighet. Trots att vi
egentligen har haft juridiskt torrt på fötterna så har inställningen i Helsingfors av politisk karaktär gjort att vi aldrig fört frågan om lagtingets skattekompetens till presidenten och därmed Högsta Domstolen för slutlig prövning. Det är väl lite att beklaga, särskilt vad gäller lotteriskatten, att man
valde en politisk överenskommelse istället för att testa var gränserna gick.
När man tittar på beskattningsfrågan idag så går mina tankar ofrånkomligt
till professor emeritus Antero Jyränkis slutsats om att lagtinget har behörighet i frågan om sådana näringsskatter som inte är konsumtionsskatter, utan
vilka såsom direkta skatter omfattar avkastning av en viss bestämd näringsverksamhet. Det är en tolkning som har fått alltför liten uppmärksamhet i
den åländska debatten. Slutsatsen för min del är att Jyränkis tolkning, som
inte annars kan sägas vara så pro åländsk, ger det åländska lagtinget en betydligt större skattekompetens än vad som har tillämpats inom ramen för gällande skattelagstiftning.
Fru talman! Vill man titta framåt och om det går så illa att vi inte kommer
framåt med beskattningsfrågan på ett allmänt plan så får vi se på den skattebehörighet, vi redan har idag, som ett politiskt instrument för att testa gränserna. Överhuvudtaget anser jag att detta lagting och de föregående lagtingen
under alla år har varit allt försiktig att testa gränserna via olika negativa landskapslagar, d.v.s. landskapslagar där man testar gränserna. Då skulle man ha
sett var gränsen går för vår behörighet.
Nu ska vi sikta på ett mycket smidigare system. Det finns mycket vägkost
som man skulle vilja ge till den kommande parlamentariska kommittén, inte
minst när det gäller EU-frågan och EU-domstolens nya tolkning för hur den
öppnar upp för separata autonoma skatteregimer. Detta endast under förutsättning att autonomin, både politiskt och ekonomiskt, står på egna ben i förhållande till centralstaten. Den här domen, som gav samband med det s.k.
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fallet med Azorerna 2006, är av central betydelse när vi nu närmare börjar
analysera behovet och förutsättningar för en självständig åländsk beskattning.
När det gäller de finansiella bitarna så förenar jag mig mycket med det som
vicelantrådet Lundberg redan sade här. Jag går inte närmare in på den biten
om behovet av en egen beskattning och den bristande trygghet som dagens
system ger.
Jag vill enbart upprepa, som jag redan sade i samband med ramlagsdiskussionen för några veckor sedan, att centergruppens åsikt är att den finska
staten fortsättningsvis ska stå för landskapets kostnader för den statliga verksamheten på Åland, även när vi har övertaget beskattningsrätten.
Vi anser att ansvaret för externa övriga gemensamma kostnader åvilar
finska staten. Det är en del av de s.k. suveränitetskostnaderna oavsett vad
Helsingfors må tycka om den biten. Att ha en autonomi under sina vingar
kostar.
Till sist, fru talman, vill jag understryka att huvudmålet från centerns sida
är ett övertagande av hela beskattningen. Vi har respekt för att det finns politiker och i vissa fall partier som är tveksamma till hela det här steget. Jag
hoppas att den kommande debatten och kommittéarbete ska visa att vi kan
hitta en samsyn.
När det gäller frågan om varför vi anser att hela beskattningen måste övertas och inte bara delar så inom näringslivet finns det en stor oro för vad en
uppdelade beskattningsrätt kan leda till för dagliga problem vid hanteringen
av olika skatter, med en del av beskattningen här och en del av beskattningsrätten i Helsingfors. Inom centergruppen har vi haft en egen så kallad ramlagsgrupp. Vi har ibland hört företrädare från näringslivet. Budskapet därifrån har varit mycket tydligt i skattefrågan. Ett övertagande av beskattningsrätten ska omfatta hela skattekakan och inte bara delar. Det finns en genuin
oro för vad en splittrad skattehantering kan få för konsekvenser i företagens
vardag. Om man tänker att vi har ett hundratal skattelagar i dagens Finland
och totalt har vi cirka 200 skatter och avgifter av skattenatur. Det säger sig
självt att den som i vardagen ska hantera alla dessa så finns det anledning till
oro.
Vi har inom centergruppen diskuterat ordförandeskapet för den kommande parlamentariska kommittén. Är det så att man enbart väljer ett
parlamentariskt arbete, d.v.s. att det är lagtingsledamöter som skall leda
Åland framåt i den här frågan, så då anser vi att tidigare riksdagsledamoten
och nuvarande vicetalman Gunnar Jansson vore lämpligt namn för ordförandeskapet. Det motiverar vi naturligtvis med vicetalmannens gedigna erfarenhet både parlamentariskt arbete som sådant, hans juridiska utbildning och
inte minst behovet av, efter utfört arbete, att förankra hela arbetet i den fortsatta processen i Helsingfors.
Om landskapsregeringen väljer att det mera är en verkställande process
som inleds redan nu, så är det lantrådet som i första hand ska stå till förfogande för uppdraget som ordförande. Från centergruppen sida vill vi kanske
varna för arbetets omfattning och den pressade tidtabell som trots allt kommer att finnas med i den här processen. I och med att vi har ett riksdagsval i
Finland i april nästa år ger det oss egentligen bara tid fram till årsskiftet att få
kommittéarbete klart. Vi kommer att behöva månaderna, fram till det finska
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riksdagsvalet, för att få hela den här tanken förankrad i Helsingfors bland alla
riksdagsgrupper.
Far vi till Helsingfors omedelbart efter valet i april, och börjar tala om att
vi ska förändra autonomisystemets grundstruktur, så är det dömt att misslyckas. Det här arbetet måste inledas mycket tidigare. Det sätter ju press på
vår parlamentariska kommitté att arbeta skyndsamt. Sedan kan man alltid
diskutera om det här arbetet bör vara av skyndsam karaktär med tanke på
frågans vikt. Svaret måste bli att det händer ingenting om vi inte har Finlands
nästa regering med på tåget. Det är oundvikligen så att en regeringsförklaring, som innehåller en moralisk förpliktelse om att den kommande regeringen skall arbeta med Ålands självstyrelse enligt ett ramlagstänkande, skulle
vara till stor fördel för den fortsatta debatten, tack.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Kollegan Harry Janssons anförande vittnade om djupa
kunskaper i ämnet. Hans vänliga omdömen om min person kan jag inte
annat än tacka för. Jag kommenterar inte det dess vidare. Vi ska ju
komma överens om sammansättningen av en sådan här central kommitté också i vår generation. Några av oss är ju gamla nog att ha varit
med i tidigare grupper av motsvarande slag. Sammansättningen kan vi
nog säkerligen komma överens om.
Det mest centrala i ltl Harry Janssons anförande kom på slutet. Jag
understöder det ett helt och hållet, d.v.s. regeringsprogrammens ökade
betydelse. Vi vet att väldigt få länder i EU numera kan företa något utan
åtgärderna förutsätter regeringsprogram. Jag tror att en första åtgärd
från lagtingets och kommitténs sida faktiskt blir att skjuta in sig på
nästa regeringsprogram i Finland, hur den regeringen än må se ut.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Fredrik Karlström

Fru talman! Jag tänkte hålla mig till beskattningsfrågan i det här anförandet.
Även om vi är relativt eniga i den salen så finns det ålänningar som är lite
skeptiska till att vi ska överta beskattningen. Förmodligen är de betydligt
mycket mer skeptiska på andra sidan Skiftet. Det behöver diskuteras, debatteras och det behöver också diskuteras med den vanliga ålänningen. Därför
tänkte jag titta tillbaka lite på hur jag ser på dagens skattesystem och hur vi
skulle kunna ha det.
Dagens skattesystem bygger, enligt mig, på en osund grund. Går det bra
för Finland eller Nokia för den delen erhåller det offentliga Åland mer pengar
än vi kanske förtjänar. Det i sin tur resulterar i att politiker försöker bli återvalda genom att förverkliga sig själv och sina politiska idéer istället för att ta
ett helhetsansvar över vad som är bäst totalekonomiskt för Åland på sikt. Det
är lätt för politiker att anställa fler och utöka den offentliga sektorn när det
finns ett överflöd av pengar. De flesta politiker vill av princip ge mer till fler.
Lika osunt blir det när Finlands eller återigen Nokias ekonomi blir sämre,
då minskar mängden pengar till det offentliga på Åland, något som vi verkligen sett konkret det senaste året, 30 procent mindre intäkter med lika höga eller högre kostnader för Ålands del, oavsett hur det har gått för de åländska företagen och skattebetalarna.
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Dagens system är även osunt på det sättet att om Finland höjer skatten för
alla medborgare och företag eller ökar belåningen och statsskulden, då får
Åland också mer pengar oavsett hur det går för de åländska bolagen och skattebetalarna.
Ltl Barbro Sundback brukar likna klumpsummesystemet med ekonomin i
ett hushåll och jämföra Åland med en hemmafru. Jag tycker att en bättre liknelse är en familj där Åland är barnet och Finland är föräldrarna.
Åland är som ett ungt barn som erhåller veckopeng och själv kan välja hur
man vill spendera sina pengar. De flesta barn sparar inte så mycket, investerar inte för framtiden utan konsumerar upp veckopengen på olika sätt, precis
som vi i lagtinget så ofta gör. Väldigt få barn funderar på hur man skall öka
intäkterna eftersom man har ganska liten möjlighet att påverka den, precis
som här i lagtinget. Mer fokus sätts på hur resurserna skall fördelas istället
för hur man skall skapa mer resurser och tillväxt.
Den dagen tonåringen i en familj väljer att flytta hemifrån måste en stor
förändring ske i den personens liv. Fokus måste ändras, från att bara fundera
hur och vad man ska konsumera, till att nu även fundera på hur man ska få
mer inkomster. Det är ett system som har fungerat i alla tider och fungerar
ganska bra i de allra flesta fall. Med ökat ansvar tas också större ansvar.
Åland är dock fortfarande många gånger som ett trotsigt tonårsbarn som
ibland blir jättearg på sina föräldrar eftersom de inte förstår och låter oss
växa upp och bestämma över oss själva och ta eget ansvar.
Den här liknelsen om Åland som en tonåring gäller inte bara ekonomi utan
även många gånger också Ålands förhållande till Finland överlag, särskilt generellt kan man väl säga självstyrelsens utveckling. Vi vill, men våra föräldrar
vill inte samma sak och vi uppfattar det som om de inte lyssnar på oss. Och
det är det här som är det största problemet. Hur skall vi få våra föräldrar att
acceptera att vi vill flytta hemifrån?
Om eller när det händer så finns det givetvis både för- och nackdelar med
att ha egen beskattning. Fördelarna är bl.a. att ett ökat ekonomiskt ansvar ger
också ökad respekt för pengar. Mer företagstänkande skulle komma in i lagtinget, politiker måste inse att det är lättare att låta bli utgifter än skapa nya
inkomster. Vi skulle kunna använda skattesystemet som ett verktyg i näringspolitiken och införa lägre skatter på vissa områden som vi vill prioritera.
Ålands förutsättningar i näringslivet är enormt olika gentemot det finska näringslivet med sina stora skogs- och teknologiindustrierna och deras förutsättningar.
Det finns också nackdelar förstås. Det är kanske lite för lätt för en majoritet av politikerna att höja skatten om man inte klarar av att effektivisera den
offentliga verksamheten. Det i sig är kanske inget problem eftersom det kallas
demokrati och väljarna ges fortfarande rätt att rösta på en annan majoritet
vid nästa val. Den åländska skattebasen är relativt liten i en mer och mer globaliserad värld, vilket även kanske kan göra den mer sårbar. Det ser vi på Island som ett exempel.
Sen bör man ge en eloge till Finland som har haft ett av det bästa skattesystemet i Norden de senaste åren. Det har skapat tillväxt och varit ett ganska
rättvist system ur allas synvinkel, både från företagare och från arbetstagare
synvinkel.
Om eller när vi skulle få behörigheten över beskattningen och när politikerna inser att det är de åländska skattebetalarnas pengar som ska fördelas,
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inte en klumpsumma från Finland, så tror jag att det även är svårare att använda de pengarna på ett oansvarsfullt sätt.
Det skulle vara svårare att lägga pengarna på ogenomtänkta investeringar,
man skulle bli tvungen att se efter andra och flera alternativ och använda våra
gemensamma resurser på absolut bästa sätt.
Jag tror att många projekt och beslut inte skulle ha tagits om vi hade haft
egen beskattning, t.ex. beslut som dryga 500 000 euro till projektet NIM.
Lösdriftsstallet i Jomala kanske inte hade satsats på om det var ålänningarnas pengar som vi skulle fördela eller Ribacka konferensanläggning, Allhallen
i Eckerö, två badhus inom en radie av 15 km eller reservkraften i Tingsbacka
etc. Det är mycket lättare att ta dessa beslut när det är en klumpsumma, som
ska fördelas, som vi får från Finland, till skillnad om det är ålänningarnas
egna pengar vi ska investera.
Dessa projekt skulle knappast ha genomförts på samma sätt som har gjorts
om vi hade haft egen beskattning. Då skulle vi veta hur svårt det är för ålänningar och tjäna ihop de här pengarna och få ökade inkomster som krävs för
att vi ska kunna använda pengarna till just de här projekten.
En fråga som många ställer sig är om dagens politiker kan hantera egen
beskattning?
Mitt svar på det är tyvärr inte kristallklart JA. Men, ser man tillbaka på hur
skattepengarna har hanterats ifrån landskapsregeringens sida de senaste 1015 åren så finns det många exempel som visar att vi inte kan det.
Men, som jag försökt förklara i inlägget nu, det ligger i dagens osunda system att det går till på det här sättet när man ska fördela en klumpsumma
istället för att fundera på hur man ska öka inkomsterna.
Landskapsregeringen har ibland handskats lika ovarsamt med pengarna,
som alla tonåringar gör ibland. Men, som sagt var, den dagen man tvingas ta
ansvar för sin egen ekonomi brukar de flesta inse hur svårt det är att öka inkomsterna, sålunda försöker man minska onödiga utgifter.
Ser vi däremot på många av våra kommuner som idag har beskattningsrätten, så har det ansvaret också lett till att man skött sin ekonomi. I sanningens
namn kan man dock konstatera att det finns undantag på kommuner som
inte lyckats och som har problem. Men jag skulle inte vilja säga att problemet
är att de har beskattningsrätten. Det är andra orsaker till att deras ekonomi
inte är i balans.
Kontentan är sålunda att i princip har politikerna redan idag makten över
en del av beskattningen, så svaret på frågan om politikerna skulle klara av det
bör bli JA.
Det dock största problemet med frågan om egen beskattning är att vi inte
kan bestämma att överta den själv. Jag har tyvärr otroligt svårt att se att Finland kommer att gå med på det här under en relativt nära framtid. Det ligger
inte i en nations intresse att avsäga sig beskattningsbehörigheten över ett område.
Ålands folk borde dock få välja vilka personer som ska få bestämma över
ålänningarnas skatter. Så är det inte riktigt idag. I riksdagen har ålänningarna endast en representant av 200 och därmed är ålänningarnas inflytande,
över vilka statsskatter som vi ska betala, väldigt liten. Eftersom Ålands har
självstyrelse så borde Ålands lagting, som väljs av Ålands folk, också besluta
om ålänningarnas skatter.
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Jag ställer mig absolut fortsättningsvis bakom att vi ska jobba för att överta
beskattningen. Jag anser också att vi måste jobba vidare med den verklighet
vi lever i idag och framförallt använda oss av de verktyg vi har. Vi måste leva i
nuet, göra det bästa av den situation vi är i istället för att, som det blivit
många gånger de senaste åren, drömma om hur bra det kan bli i framtiden
med egen beskattning. Tack, fru talman.
Ltl Roger Jansson

Fru talman! Det är intressant det här med hemmafrudiskussionen och nu
blev det en tonårsdiskussion. Jag räknade snabbt ut att tonåringen var 88 år
gammal till föräldrar som var 93 år (hur nu det sedan det går ihop, vi måste
nästan vara adoptivbarn, vi kan inte vara ett naturligt barn).
Jag höll mitt anförande om ramlagsmotionen den 1 mars och om skattemeddelandet den 8 mars. Jag och har redan talat om detta. Men jag har
några smärre reflexioner ännu.
Det beslutades att leverera skattemeddelandet till självstyrelsepolitiska
nämnden som ska behandla det. Vägkosten härifrån salen har varit god.
Självstyrelsepolitiska nämndens arbete med detta kommer antagligen i bästa
fall att bli parallellt med den av landskapsregeringens planerade parlamentariska kommitté.
Jag tycker att vi har all orsak i självstyrelsepolitiska nämnden, liksom
också i den parlamentariska kommittén, att där också se på det socialdemokratiska förslaget. Särskilt av det skälet att jag inte riktigt ännu har förstått
hur det ska gå till. Det har varit lite olika besked från socialdemokraterna när
kollegan Barbro Sundback presenterade det i Godby, för inte så hemskt länge
sedan, inför sitt parti. Jag uppfattade det ändå som om det skulle vara någon
form lagtingsbehörighet som man har tänkt sig, men med en begränsning på
fyra procent upp och ner jämfört med de finska beskattningsnivåerna. Senare
information om det socialdemokratiska förslaget har talat för fortsatt riksdagsbehörighet, som jag har förstått det. Att under ett sådant system få någon
beslutanderätt i den här salen och styrning ifrån Ålands folk på skattesatserna förefaller svårt. Det får vi väl höra närmare om i självstyrelsepolitiska
nämnden.
Sedan när det gäller verktyget för maximerad demokrati i landskapet vad
beträffar självstyrelsen, ramlagsverktyget, är det angenämt att förståelsen för
verktyget har blivit väldigt brett i lagtinget. I landskapsregeringen har man
ingående, i samband med skattemeddelandet, diskuterat verktyget och dess
användningsmöjlighet och utformningsalternativ. Därför upplever jag och
också att man i landskapsregeringen, i båda självstyrelseorgan, har en väldigt
god kunskap om det idag, vilket man ännu inte för några månader sedan
hade. Det har gjort att den här diskussionen om verktygets användning har
blivit mycket mera framtidsinriktad. Hur kan man använda verktyget för att
utveckla självstyrelsen och hur kan man ställa utvecklingen av självstyrelsen
under Ålands folks bedömning sig med hjälp av det här verktyget framöver?
Där finner jag en väldigt bred enighet i diskussionen om hur demokratiskt intressant det här projektet är. Det tror jag att kanske blir den allra tyngsta argumentationen gentemot regering och riksdag i Helsingfors, att vi med ett
sådant här ett instrument kan utveckla den åländska egna statsförvaltningen
till en utav världens främsta demokratier, till och med klart bättre än Finland
själv förmår hittills.
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I tidigare diskussioner har anförts ett flertal olika andra motiv för varför
Helsingfors kommer att intressera sig för det här verktyget. Det har kompletterats i de tidigare debatterna av kollegerna Jansson, Gunnar och Harry.
Klämmen, i den här motionen som vi också behandlar idag och som lagutskottet föreslår att ska förkastas, lyder: "Lagtinget hemställer hos landskapsregeringen om en snar beredning inför en fortsatt gemensam beredning med
Finlands regering om en ny självstyrelselag som ges formen av en ramlag i
enlighet med danskt mönster och beaktande av det som anförts i hemställningsmotionen."
Jag har funderat på, efter att landskapsregeringen har tagit ställning positivt till ramlagsverktyget och debatten här i kammaren har varit väldigt enig
om nyttan i ett sådant här instrumentet, om det vore skäl att förelägga lagtinget klämmen för omröstning. Men under dagens diskussion här i plenisalen har jag kommit fram till att jag inte gör det. Av det skälet att landskapsregeringen, med lantrådet i spetsen, har meddelat att man i mycket brådskande
ordning nu avser att både formulera ett tillräckligt brett mandat för en
parlamentarisk grupp, som man snart skall tillsätta. Och av det skälet att
lantrådet har sagt att man avser att ha en sådan fart på det här arbetet så att
man kan påverka nästa regeringsprogram i Helsingfors. Då finner jag att det
inte finns någon orsak till att ställa till med någon omröstning som kanske
inte slutar så positivt heller som man kunde förvänta sig.
Vi måste nu, med gemensamma krafter, verkligen jobba för det här gemensamma målet som de här diskussionerna har givit vid handen. Som jag sade i
den senaste diskussionen så jag tycker att förutsättningarna för en väldigt
bred enighet, inkluderande även våra vänner socialdemokraterna, ändå kan
uppkomma i huvudsak.
Avslutningsvis, fru talman, så måste jag ändå få berätta att i detta framtidsavtal som vi skrev 2001, för nio år sedan, så föreslog vi när det gällde tidtabellen följande: Först skulle man korrigera klumpsumman utgående ifrån
statsbokslutet från -93 och framåt. För det andra skulle samfundsskatten
utan dröjsmål överföras till åländsk behörighet. Samma med kapitalskatten
och punktskatter som belastar varor och tjänster, de skulle utan dröjsmål
överföras till självstyrelsen. Nytillkomna skatteformer, som staten inför, förs
per automatik över till självstyrelsen, enligt en ny bestämmelse i självstyrelselagen. Direkta inkomstskatter bör före år 2010 vara överförda till självstyrelsen och de indirekta skatterna, mervärdesskatten huvudsakligen, inom tidsperioden 2010-2015. Där lyfter vi fram att vi har skattegränsproblematiken
som då kommer att förvärras i samband med det. Då hade vi en sådan successiv modell som vi av politiska skäl hade tänkt oss.
I våra diskussioner idag gör vi samma bedömning som kollegan Harry
Jansson här anförde att centern gör. Det är dock bäst att överföra allting. Eftersom vi nu redan har kommit ifatt tidtabellen som vi hade 2001 så motiverar det sannerligen en sådan total överföring. Där tror jag dock inte att vi har
Ålands folk bakom oss. När vi sedan någon gång har fått den här är ramlagen
om 7-8 år så tror jag att det kommer att bli ett successivt överförande tack
vare att Ålands folk i lagtingsvalet kommer att ge politikerna det beskedet,
tack.
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Vtm Gunnar Jansson, replik

Det finns en gammal god självstyrelsepolitisk doktrin som säger att
grundläggande justeringar i regimen helst inte ska företas via klämmar.
Det är klädsamt att kollegan Roger Jansson tillämpar den doktrinen här.
Det skulle nämligen leda till en ganska slumpmässig omröstning i ett
ärende där man är så enig som vi nu är. Det är mycket hedersamt.
Bakom doktrinen ligger ju den respekt som parterna, landskapet Åland
och republiken Finland, ska ha för varandra, att man inte heller i riksdagen i Helsingfors ska fabricera klämmar. Jag använde ganska mycket tid
till att avvärja sådana attacker. Jag lyckades i alla fall utom två, tyvärr.
Dessa strävanden och reformen vi nu diskuterar ska ske som ett partssamarbete, två jämbördiga parter emellan, där man avhåller sig från
klämomröstningar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Folke Sjölund

Fru talman! Jag har inte varit särdeles aktiv i själva debatten. Däremot är de
här frågorna av synnerligen stort intresse också för mig, både när det gäller
utvecklingen av lagstiftningen i självstyrelselagen och när det gäller det ekonomiska systemet. Jag tycker att det var bra av ltl Roger Jansson att han har
kommit på tanken att man inte skulle föra klämmen till omröstning. Jag
tycker ändå att vi, i den här diskussionen, har nått rätt långt framåt.
Jag är själv med bakom landskapsregeringens och lantrådets resonemang
här i salen om detta sätt att gå vidare. Att bygga upp och komplettera självstyrelselagen på ett sådant sätt att det ger oss själva betydligt större möjligheter att själv avgöra när och i vilken omfattning vi vill ta på oss större behörigheter.
Jag står också bakom landskapsregeringens skattemeddelande, åtminstone
till de delarna som handlar om kapitel 11, sammanfattning och den fortsatta
processen och landskapsregeringens ställningstagande.
Däremot, fru talman, är jag inte riktigt överens om det som finns i kapitel
9.1, ÅSUB:s rapport. Innehållet i den motsvarar inte min analys av de ekonomiska förhållandena. Själva grundmaterialet som finns i ÅSUB:s rapport är
väl så bra som det kan tänkas bli. Däremot är jag inte överens om de verbala
slutsatser som ÅSUB:s rapport innehåller. Jag tycker att den är för optimistisk ur den synvinkeln att ÅSUB överskattar kapaciteten i den åländska ekonomin.
Det finns nog också vissa effekter som jag inte tycker att är tillräckligt väl
beskrivna i ÅSUB:s rapport. Bland annat den omständigheten att hela klumpsumman inte är skatterelaterad inkomst. I statens bokslut år 2007 var statens
inkomster, som klumpsumman baserar sig på, 85 procent och 15 procent
andra inkomster. Det betydde i storleksordningen 30 miljoner euro. Senaste
år, i senaste budget, säger landskapet att den skatterelaterade inkomsten är
ungefär 83 procent, den har sjunkit något. Den har säkert sjunkit ytterligare
något under år 2009. Det beror på att statens skatteintäkter har minskat radikalt. Den här kopplingen är tämligen självklar. Samtidigt betyder det att i
ett resonemang som utgår ifrån att med samma skattesatser och där ett totalt
övertagande av skattebehörigheten till landskapet Åland skulle betyda unge-

332

fär samma ekonomi som vi har idag, det håller inte. I synnerhet mot den bakgrunden att hela klumpsumman skulle försvinna och ersättas av den egna beskattningen. Då finns det ett glapp som jag tycker att inte är tillräckligt väl
förklarat i ÅSUB:s rapport. Ett glapp på ca 25-30 miljoner. Det är den ena biten av saken.
Den andra biten av saken är att ett övertagande av skattebehörigheten naturligtvis kommer att innebära ökade administrativa kostnader för landskapet. Det är helt klart. Det som också har sagt och som finns med i ÅSUB:s rapport är frågan om sjöfartstödsstödet är med eller inte. Är det så att sjöfartstödet är med så betyder det ytterligare en belastning på landskapets budget i så
fall, i storleksordningen ca 15 miljoner. Det resonemanget leder till att någonstans ska dessa 30+15, kanske 20 miljoner tas. Det betyder att det sker en
omfördelning inom landskapets budget från vad till vad. Det är så mycket
pengar att det säkert också kommer att belasta landskapets kärnverksamheter, den direkta servicen till medborgarna. En sådan konsekvens är bekymmersam. Jag kan fortsättningsvis hålla med om metodiken att arbeta vidare,
som landskapsregeringen har sagt, att förhandla om en ändring av självstyrelselagen på ett sådant sätt att vi själva kan bestämma när det gäller övertagande av beskattningsbehörighet.
Däremot är jag idag inte beredd att förorda ett totalt övertagande av beskattningen av den enkla orsaken att det skulle drabba den åländska välfärden. För att gå med på en sådan behörighetsöverföring av beskattningen bör
det finnas garantier för att den enskilde skattebetalaren på Åland inte drabbas av det. Då först är det en idé. Det måste finnas en trovärdighet i det. Det
tycker jag inte att det finns idag. Min analys av det här siffermaterialet visar
dessvärre att det är ofrånkomligt att det blir en sådan omfördelning inom
landskapets budget som inte är bra för medborgarnas service.
Det är klart att man kan ha stora förhoppningar på en väldigt stark ekonomisk tillväxt p.g.a. det egna skattesystemet. Jag förmodar att det leder till
att någon kommer att föreslå sänkta skatter för att öka dynamiken i det ekonomiska livet, som det så vackert brukar heta. Dessvärre visar nu erfarenheterna internationellt att det inte är så enkelt. Särskilt när vi har en sådan ekonomisk situation på Åland idag att det finns en väldigt liten outnyttjad kapacitet i det ekonomiska livet idag. Vi har låg arbetslöshet. Vi har fortsättningsvis en inflyttning och tillväxt den vägen, men den begränsas också t.ex. av
tillgången på bostäder. Det är inte väldigt lätt att få några större effekter de
vägarna.
Fru talman! Som slutsats; ja, vi ska gå vidare på det sättet såsom landskapsregeringen och lantrådet här redovisar för. Det är jag helt med på, men,
enligt den stegvisa modellen.
Ltl Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! När man talar om samhällets utveckling och framtid
så är det alltid bra om man kan lyfta blicken och tro på sig själv och tro
på dem som kommer efter en också. Kommunerna på Åland har ju klarat sig ganska bra genom årtionden med egen beskattning. Varför skulle
vi vara så mycket sämre på att skapa tillväxt här i det här rummet, och
de som kommer efter oss, än vad andra som fattar inkomstbeslut är?
Sedan när det gäller sjöfarten utgår ltl Sjölund från att vi ska ha ett
stödsystem exakt likadant som man har i Finland och i Sverige. Det är
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två länder som har lika stödsystem och som belastar skattebetalarna på
ett likartat sätt, då håller jag med om den beräkning som Sjölund gjorde
här i miljoner euro. Men om vi skulle välja att lyfta blickarna på dansk,
tysk eller holländsk modell för hur sjöfarten görs konkurrenskraftig där.
Hur lite skulle det då belasta skattebetalarna? Jag har de siffrorna, hoppas att kollegan Sjölund har de också.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Folke Sjölund, replik

Fru talman! Det här beror på att man har olika system. I Finland har vi
det systemet att staten bär upp samtliga skatter. Staten ser också till att
de skatter som är av karaktären kommunalskatter, pensionsavgifter,
premier och sådant går vidare till rätt mottagare, att också de åländska
kommunerna får skatteinkomsterna från sjömännen. Det är det här som
gör att det är en budgetbelastning för finska staten. Ska vi då inte lämna
våra kommuner utan skatteinkomster från sjömännen eller på något
annat sätt finansiera sjömännens pensioner, så då blir det en belastning
på landskapets budget.
Ltl Roger Jansson, replik

Det kan bli det om man tror som Sjölund att man måste göra. Men i
andra länder har man inte gjort på det sättet. Samhällets tillväxt, genom
en sjöfartsexpansion, blir sådan att det skapar sådana effekter att samhällsekonomin som helhet ökar och då får man de resurser som man
tror sig tappa med ett status quo system och ett stödsystem som vi har i
Finland och i Sverige.
Jag fick fortfarande inget svar på frågan om hur det skulle fungera om
vi hade ett mera kontinental system? Men till den delen behöver vi bara
gå till Danmark för att hitta de modellerna.
I det system som föreslogs av en kommitté 1999 här på Åland, skulle
kommunerna ersättas på samma sätt som i dagens system, utan att det
skulle vara skattebelastade som det är med dagens finska system.
Ltl Folke Sjölund, replik

Fru talman! Det är just det som är problematiken. Om vi utgår ifrån att
medborgarna enligt skattebetalningsförmåga ska delta i finansieringen
av befolkningens välfärd, då handlar det också om att alla skattebetalare
ska bidra till dessa skatteinkomster, också när det gäller kommunernas
del. Det räcker inte bara med den här tillväxten, därför att kommunerna
får ju inte del av en tillväxt som sker inom företagssektorn och som
eventuellt ger större statsskatteintäkter. Som sagt var, det där har vi
kanske lite olika syn på vad som är önskvärt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag uppskattar ltl Sjölunds inlägg. Jag tycker att det
var ärligt. Det var också ner på en konkret nivå om vad det egentligen
rör sig om. Jag tycker att tankarna är värda att ta på allvar. De politiska
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konsekvenserna av ltl Sjölunds ställningstagande tycker jag ändå är lite
förvånande. Kanske det är så det är en taktisk fråga för liberalerna nu?
Man går med på ramlagen och sedan kallar man det stegvis. Inne i ramlagen finns ett skatteövertagande, men egentligen är man inte så hemskt
intresserad av det.
Ltl Folke Sjölund, replik

Fru talman! Det är framförallt konsekvenserna av åtgärden som inte är
liten. Den berör varenda skattebetalare i landskapet. Det är de konsekvenserna som vi absolut vill att ska vara klarlagda och att skatteövertagande inte ska få drabba den åländska befolkningens välfärd. Det är den
omtanke som jag har i varje fall.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tror att samma omtanke faktiskt besjälar alla här i lagtinget och
också alla partier. Men man kanske ser lite olika på hur beskattningsrätten kan utnyttjas. Om jag ska tolka ltl Sjölunds inlägg rätt så är egentligen detta något slags kompromiss från regeringens sida. För att kunna gå
vidare med den här frågan så vill man tillsätta en parlamentarisk kommitté vars främsta uppgift egentligen är att diskutera ramlag. Sedan börjar man att diskutera vad som ska vara inne på B-listan eller överföringslistan. Jag har hela tiden haft den känslan att den liberala önskan
att verkligen ta överbeskattningen kanske inte är så stark.
Ltl Folke Sjölund, replik

Fru talman! Det är ju det som vi diskuterar nu här hela tiden, på vilket
sätt och i vilken takt vi ska gå vidare. Det är klart att den parlamentariska kommittén som tillsätts har en stor och en mycket ansvarsfull
uppgift. Jag har alltid uppfattat som min politiska uppgift att tjäna folket, att göra någonting som är bra för medborgarna. Därför hyser jag
med stor omsorg just att inte gå och göra något som drabbar medborgarna.
Kommer vi fram till att det totalt skatteövertagande är bra för de
åländska skattebetalarna och de åländska medborgarna så då är det
inget problem. Då är det bara att köra på. Men, som sagt, konsekvenserna måste finnas klara.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Torbjörn Eliasson

Tack fru talman! Jag ska i mitt anförande resonera lite runt ramlagen och beskattningen och sedan tänkte jag också säga någonting om vårt svenska
språk, som min kollega ltl Harry Jansson aviserade här tidigare. Det är med
avstamp i möjligheterna för Åland och Finland att fungera ihop i en framtida
samexistens.
Fru talman! Jag är övertygad om att den nu diskuterade ramlagsmodellen
är det enda riktiga för Åland. Att som Danmark med Färöarna och Grönland
lösa kompetensfrågor med hjälp av en ramlag kommer att underlätta framtida förändringar och minimera slitningar mellan parlamenten. Att en gång
för alla fastställa vad som ska vara statlig behörighet och lämna resten åt
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Ålands lagting att bestämma är en demokratisk och beprövad modell som vi
alla borde kunna omfatta.
Av stämningen i lagtinget att döma trodde jag tidigare att det skulle finnas
en chans att partierna skulle kunna hitta varandra i denna viktiga fråga. Efter
den debatt som föregick bordläggningen är jag inte riktigt lika säker på det
längre. Men trots allt, fru talman, så har vi fortfarande alla möjligheter att nå
stor enighet, vilket har stor betydelse för att vi ska lyckas få Helsingfors med
på noterna. Jag hoppas att innan den här resan och den parlamentariska
kommittén har sagt sitt att vi kanske har en fullständig enighet, trots allt.
Både för parlamentet på Åland och för riksdagen i Helsingfors kommer det
att visa sig att en ramlag enligt Färöarnas modell kan bli räddningen från utvecklingshämning och utdragna, splittrande kompetenstvister och förhandlingar som kostar mycket tid, energi och pengar på båda sidor.
Titta bara på språkproblematiken! Grunden till vår självstyrelse är ju att
den kom till för att vi ålänningar skulle garanteras vårt svenska språk och
våra sedvänjor. För att självstyrelsen ska kunna fungera i god samexistens
med myndigheter, regering och riksdag i riket så måste åtminstone kommunikationen mellan oss fungera bra på svenska. Så är det meningen och så står
det i lagen. Men hur är det idag? Det har blivit sämre och sämre med åren och
idag är jag tvungen att konstatera att måttet är rågat!
Nu ska landskapsregeringen ge utlåtande på förändringar i landets grundlag, förändringar som självklart kommer att påverka oss och till och med kan
kringskära lagtingets och självstyrelsens behörigheter. Och detta, fru talman,
remissyttrande ska nu ges på basen av en finskspråkig text, bara med ett
sammandrag på svenska.
Landskapsregeringen har protesterat, som vi har kunnat läsa i tidningarna,
och det är bra. Jag tycker att vi i lagtinget också på det bestämdaste måste reagera hårt nu. Så här får det inte gå till! Jag kan inte här och nu säga hur vi
ska gå tillväga. Jag är ju inte jurist, men jag är ålänning och lagtingsledamot
och nu söker jag den skarpaste juridiska metodiken för att få kommunikationen med riket att fungera enligt lagen. Att vädja, förhandla och protestera
fungerar med all önskvärt tydlighet inte längre. Politiskt verkar det vara dödfött att nå resultat och det är beklämmande att våra kolleger i riket inte förstår hur viktigt det är att leva upp till sina löften, hur bra det är för Finland
att kunna visa upp en välskött autonomi och hur mycket lättare allt skulle bli
om man agerade som om vi satt i samma båt och rodde åt samma håll. Rikets
agerande i språk- och flera andra för Åland viktiga frågor sår en splittring
som kunde och borde undvikas.
Vi hör till Finland och var det inte Finland som erbjöd oss självstyrelsen?
Ska vi nu straffas för att vi precis som de finskspråkiga i landet håller på vårt
modersmål? Det låter hemskt, bästa lagtingskolleger, men tyvärr är det väl
bara JK och åtal som kan bita? Lagen är ju entydig och klar i varje fall när det
gäller vår rätt att kommunicera på svenska.
Observera fru talman och alla andra som hör på de här och de i riket som
ev. läser något. Det här säger jag inte av ilska utan av välmening – välmening!
Vi måste hitta vägen till samexistens innan det är för sent. Därför bör språkfrågan prövas. Var ligger ansvaret för att landet inte följer lagen? Det var
några ord om språket.
Fru talman! Ramlagen skulle emellertid vara ett bra sätt att minska friktionsytorna. Med en ramlag i botten skulle det självstyrda landskapet Åland
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sedan successivt med egna beslut ta över nya behörigheter som vi då bekostar
själva, vilket förklarar skattebehörighetens centrala betydelse. Den som beslutar om budgetens utgiftssida bör ju också ta ansvar för att inkomsterna
täcker utgifterna. Så budgeterar kommuner och företag, så ska också framtida
lagting budgetera. En ramlag gör det alltså möjligt för åländska politiker att i
framtiden successivt och tryggt öka behörigheten efter uppskattad förmåga
och folkets vilja, vilket skulle göra en friktionsfri samexistens med Finland
möjlig.
Inom ramen för potentiellt övertagande ska därför naturligtvis hela skattebehörigheten ingå. Åland kommer således på sikt att själv styra över både utgifter och inkomster vilket var tanken från början och idag är ett krav för en
fullt utvecklad autonomi.
Jag satt med i parlamentariska skattekommittén och förordade för centerns del en hel modell för att vi anser att ålänningarna själva ska kunna avgöra hur vi vill utveckla vår självstyrelse. Jag vill också understryka att det
som är bäst för oss är bäst för hela landet. Ju bättre Åland fungerar desto
bättre är det för Finland.
Fru talman! Vi diskuterar ju ramlagen och skattemeddelandet parallellt
och det är bra för de hör ihop. Men det viktiga nu är att inte förvilla sig i en
massa detaljdiskussioner om vilka skatter som ska tas över eller inte. Nu
måste vi ta vara på den spirande politiska enigheten och knyta ihop ramlagssäcken. Frågan om skattebehörighet har utretts så många gånger att fakta
finns. Nu är det politiska beslut som saknas. Därför ska vi tillsätta en parlamentarisk kommitté med ett tydligt uppdrag att ta fram förslag till en ramlag
som även ska innehålla hela skattebehörigheten. Fram tills ramlagen är klar,
av erfarenhet vet vi att det tar ett antal år, så måste vi förhandla fram en anpassning av avräkningsbeloppet, den s.k. klumpsumman, som av flera orsaker halkat efter betänkligt. När riksdag och lagting klubbat den nya ramlagen
har framtida lagting möjlighet att utveckla självstyrelsen på ett betydligt friare och kreativare sätt.
Av debatten och åsikter i media kan man dra slutsatsen att det är viktigt att
på ett pedagogiskt sätt kunna förklara betydelsen av ramlagen så att inte folk
tror att det innebär att en massa nya behörigheter ska tas över direkt, utan att
vi genom lagtingsbeslut därefter själva kan besluta vilka nya behörigheter,
inom ramen, som vi vill ta över. Det är också viktigt att påpeka att tanken inte
är att utnyttja Finland utan att få till stånd en rättvis och optimal fördelning
där hänsyn tas till de olika förutsättningarna överhuvudtaget och speciellt till
näringslivsstrukturen och beskattningen.
Vad gäller skattebehörigheten är det ju viktigt att inse att Finland och
Åland bygger sina ekonomier på mycket olika områden inom näringslivet.
Åland har inte, som Finland, tung industri, vårt näringsliv domineras av sjöfart och tjänsteföretag. Därför finns det naturliga behov av differentieringar
också i beskattningen. Eftersom vi vet av erfarenhet att processen med ramlagen och skattebehörigheten blir lång och utdragen är det viktigt att båda
dessa tunga frågor vävs in i ramlagstänket och behandlas parallellt.
Till sist, fru talman! För dem som eventuellt oroar sig över konsekvenserna
vill jag ytterligare en gång upprepa att ett nytt system med en ramlag inte betyder att Åland direkt tar över en mängd behörigheter, utan att vi i stället får
möjligheten att i demokratisk ordning utöka självstyrelsen successivt med beslut i lagtinget och även folkomröstningar är möjliga för att ta reda på ålän337

ningarnas vilja före beslut. Ett system med ramlag skulle vara smidigt och
spara energi och resurser för både riket och Åland. Så har Danmark gjort med
Färöarna och Grönland och det är ett exempel vi borde följa. Tack, fru talman!
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Ltl Eliasson talar sig varm för den färöiska modellen. Det
kan man ha förståelse för. Nu har vi, trots det, fått höra av lantrådet idag
att det inte är den modellen som den åländska regeringen avser när man
talar om ramlag. Man har närmast som fokus att man ska bygga ut Blistan, men i stället för att det är en B-lista så är det en ramlag så att vi
ensidigt ska plocka ut det som vi vill ta över. Regeringskumpanerna har
olika uppfattningar om vilken ramlag som man ska jobba fram. Det verkar alldeles klart efter det här anförandet, tycker jag.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Ja, det är riktigt ltl Barbro Sundback, att jag talade
om den färöiska och danska modellen. Jag tycker att den är väldigt bra.
Nu är det så att det ska tillsättas en parlamentarisk grupp där samtliga
partier representeras. Vad som blir slutresultatet av den gruppens arbete vet vi inte idag. Jag tror säkert det finns olika åsikter inom partierna. Min och centerns förhoppning är att man ska komma fram till den
här modellen. Sedan får vi se vad det blir. Men det är hela det åländska
parlamentet som är med och tar fram det här förslaget.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag vill inte vara negativt men en viss realism har man lärt
sig med åren att är viktigt i det här arbetet. Det är så att regeringspartierna nu har olika uppfattningar om hur den här ramlagen ska se ut. Men
de förefaller också ha olika uppfattningar om själva skattebehörigheten
och skattesystemet på Åland. Om den där kommittén ska jobba snabbt
så blir det spännande att se hur man ska överkomma de olika uppfattningarna, för de är i grunden ganska stora, kan åtminstone jag skönja.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag tycker att det är viktigt när man har ett ärende
under remiss eller debatterar det inför någonting annat som ska ske, nu
är det en parlamentarisk kommitté som skall jobba med det, att det är ju
då man ska framföra sina visioner och sina åsikter. Det är min skyldighet som lagtingsledamot att säga var jag står. Hur resultatet sedan blir
väntar jag med spänning på.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Ltl Torbjörn Eliasson frågade ungefär hur man kan trygga
respekten för språkparagraferna i självstyrelselagen? Där kan man särskilja två vägar; den ena är att det alltid, när ärenden som sammanhänger med självstyrelsen avhandlas tillsammans med staten, sker uteslutande i tvåpartsförhandling. Historien visar att så tillkom den nuvarande självstyrelselagen och där var arbetsspråket genomgående
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svenska, från 1972 till 1993. Den produkt som sedan behandlades i riksdagen var en översättningsprodukt.
Den andra trenden är det dagliga umgänget med staten. Hur ska man
göra när många tjänstemän numera kan få språk i motsats till när det
kom i gång att få tjänstemän kunde många språk. Ja, genom detta som
vi nu debatterar, d.v.s. att vi sköter mera om våra egna angelägenheter
innanför självstyrelsesystemet.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Det är alltid intressant att höra på vtm Gunnar Janssons synpunkter. Han har varit med mycket både här och där i riksdagen.
Jag tycker att jag brukar vara rätt lugn, men nu har jag blivit rejält
upprörd när landskapsregeringen ska remissbehandla ett förslag till
grundlagsförändringar och man får materialet på finska. Jag är inte någon jurist men jag vill att vi verkligen söker alla möjlighet att få en förklaring till det och en förändring. Så här får det inte gå till!
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! De här inläggen tycker jag att belyser det som jag försökte säga
en replik. Den här till synes stora enigheten, och den nästan lite religiösa halleluja stämningen över ramlag och hur det ska lösa de flesta frågor som vi har
hanterat här, nu finns två helt klart olika uppfattningar. Centern förespråkar,
rätta mig gärna om jag har fel, den färöiska modellen. I en ramlagen ska det
stå att det här är rikets angelägenhet och övrig behörighet tillfaller Åland och
man tar över den i den ordning man tycker att man vill och kan. Medan den
liberala ramlagen lite ser ut som nuvarande självstyrelselag där man har
kompetenskatalogen och en bilaga där det står vad Åland i framtiden kan ta
över.
Rent politiskt är väl centermodellen eller den färöiska den mest begripliga.
Jag kan bara föreställa mig när kommittén ska diskutera de rättsområden
som hamnar på B-listan, eller delar av rättsområden som ska hamna på listan, när man själva, efter ett enormt ältade, har kommit fram till någonting så
ska man ännu övertyga den finska regeringen och riksdagen om att det här är
ett bra system. Jag tror inte att det är transparent. Jag tycker synd nästan om
liberalerna när de ska börja reda ut vilka alla politikområden som eventuellt
kan tas över av Åland någon gång in i framtiden.
När det gäller beskattningen så måste man börja reda ut vilka skatter man
kan ta över och vilka typer av eventuella avgifter och jag vet inte allt vad man
kan tänka sig. Det blir ett oerhört stort arbete och ganska svårt att mig formalisera i någon slags lagtext. Det är jag ganska övertygad om.
Den färöiska och den grönländska modellen bygger på en viktig sak som vi
saknar, det är förtroende. Vår självstyrelse bygger, om inte direkt så i alla fall
indirekt, på misstroende. Därför regleras allting i lag mycket, mycket detaljerat. Övertagande av makt till Åland sker efter långa, inte bara utredningar,
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utan också förhandlingar. Det är klart att det skulle vara roligare om det
skulle gå lättare. Men det är en politisk realitet som vi inte kommer ifrån.
Beskattningen handlar i första hand om ekonomisk makt. Det är kanske
den del av makten, som en stat har, som är en av de mest centrala. Det finns
grupper och människor som hävdar att det är ett statligt övergrepp gentemot
medborgarna, i den liberala traditionen. Att ta pengar av medborgarna strider mot de frihetsregler som man borde ha i ett samhälle. Nåja, de är ju inte
så många och den här beskattningen är jätteviktig för alla stater för att upprätthålla gemensamma verksamheter som man inom staten är ganska överens om att måste skötas på något sätt.
I den utredning som delvis ligger till grund för betänkandet, och som satte
fart på diskussionen på Åland igen, så sägs det mycket, mycket klart och tydligt att resultaten av utredningen ger inte något entydigt besked om huruvida
den statliga kontrollen över beskattningen på Åland borde överföras till den
åländska självstyrelsen, och där måste man ge ltl Sjölund rätt. Utredningen
bygger på en teoretisk modell med olika utfall under ett visst år. Det är delvis
ett sorts vetenskapligt testobjekt som utredningen beskriver. Men samtidigt
kommer det fram en hel del fakta som visar att Åland hade ganska goda ekonomiska förutsättningar under 2005, det år som det här relaterar till, att
klara sig. Det är ändå en ganska bräcklig grund för att dra alltför långtgående
slutsatser ifrån. Det är en politisk fråga, det handlar om makt och det handlar
om förtroende.
Men vem är det då som inte har förtroende? Tyvärr är det inte bara de finländska politikerna utan det är också och ålänningarna i hög grad. Det finns
två viktiga parter som inte har visat något större förtroende för tanken att
lagtinget skulle utöva skattemakten.
Dokumentet som socialdemokraterna antog vid sin kongress 24.10.2009
heter ”egna pengar i börsen”. ”Mera pengar i plånboken” som vicelantrådet
hänvisade till har jag för mig att tillhör ett annat parti. Angående ”egna
pengar i börsen” så utgår allting ifrån det låga förtroendet. Hur ska man
kunna reformera vårt ekonomiska system och få förtroende för ett förslag?
Den socialdemokratiska kongressen hade ganska många invändningar mot
det här dokumentet. Man tycker fortfarande, inom partiet, att det nuvarande
systemet är mycket bra och att det krävs fortsättningsvis mera utredningar
och mera svar på frågor före man är beredd att göra verkliga förändringar.
Förslaget ”egna pengar i börsen” bygger, för mig som har varit med i politiken, på att det är en fullkomlig utesluten tanke att Finland, som inte ens
idag vill diskutera det här, skulle ge Ålands lagting en fullmakt att upprätta
vilket skattesystem som helst. Att säga att Finland sätter in det i en ramlag,
och att Åland skulle konkurrera med Finland? Det går inte. Det är politiskt
helt otänkbart att Åland skulle kunna ha ett kraftigt avvikande skattesystem
när vi ligger i det här ekonomiska centra mellan södra Finland och Mälardalen. Om man bor långt ute i Atlanten är det inte lika intressant. På Färöarna
har de platt skatt och de har en väldigt låg samfundsskatt. Senast vi diskuterade med dem så frågade jag hur många företag som söker sig till Färöarna på
grund av det här? Det var nästan ingen. Men det beror inte på att det inte
skulle vara attraktivt, men det är långt bort ifrån de flesta ekonomiska centra.
Färöarnas lycka kommer att ligga i om de hittar olja, inte nödvändigtvis att de
har skatterätt.
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Herr talman! ”Egna pengar i börsen” bygger på att vi skulle ha samma
skattesystem som man har i Finland. Man skulle sedan ha ännu en möjlighet
att i viss mån avvika från skattesatserna. Modellen är tagen från Skottland,
där man har en sådan möjlighet, fyra procent uppåt eller nedåt, i sitt självstyrelsesystem.
Vad är nu meningen med detta? För Finland skulle det innebära att man
slipper den här budgetposten där det enbart på utgiftssidan står att Finland
betalar ungefär 250 miljoner euro till Åland. Det precis den diskussion som
vicelantrådet var inne på. Det finns inte intresse, det finns inte heller så
många som kan det åländska systemet och det finns ingen på fastlandet som
försvarar de 250 miljonerna. Det kommer vi att få leva med så länge vi har
det här klumpsummesystemet, för det syns inte heller någonstans hur mycket
pengar Åland drar in. Jag tror att det ur finländsk synvinkel skulle vara en
lockande bit att slå tänderna i. För åländsk del visar rapporten att om man
skulle ta över skattesystemet så skulle det faktiskt redan finnas ett större
ekonomiskt utrymme än det som klumpsummesystemet ger. Det är ju, som
sagt var, mycket teori. Den stora förtjänsten finns kanske i det att vi bidrar
väldigt mycket till socialförsäkringssystemen också. Åland bidrar ganska
mycket till att finansiera den finländska budgeten.
Framförallt skulle vi, med en sådan här modell, tvingas till ett helt annat
politiskt ansvar för vår budget och finanspolitik, som ltl Fredrik Karlström
var inne på. Det är onekligen så, som han säger, som vår politiska och ekonomiska kultur fungerar. Den är kortsiktig, för att pengarna kommer in på
kontot ändå, ibland mera ibland mindre.
”Egna pengar i börsen” bygger dessutom på att trygghetsparagraferna, som
vi har i nuvarande självstyrelselag, skulle vara kvar. Det är två punkter. Den
ena säger att staten är skyldig att hjälpa till om Åland utsätts för naturkatastrofer och sådant som vi inte själva kan påverka. Men också i sådana situationer där Åland plötsligt skulle drabbas av en kraftig ekonomisk tillbakagång.
Detta tycker jag att man måste se som att Finland alltid har ett ansvar, både
politiskt och ekonomiskt, för Åland eftersom man i samband med 1921 års
överenskommelser fick Åland, så innebär det också ett ansvar som man för
evigt ska ta.
Jag har lite svårt att förstå alla de här som ska räkna ut hur mycket vi ska
betala till Finland. I den modell som man har på Färöarna och Grönland så är
det överhuvudtaget inte en politisk fråga på agendan. De hade svårt att förstå
varför vi var så upptagna med det.
Jag har också noterat en intressant historisk parallell. När Finland var en
del av storfurstendömet Ryssland betalade Finland inte någonting till den
ryska kronan utan man stod för alla sina kostnader i Finland, trots att vi hade
egna skatter och frimärken osv. Det var ett mycket snarlikt förhållande som
det som Åland har med Finland idag, även om det naturligtvis var helt annorlunda förutsättningar.
Herr talman! Den som nu blint tror att ramlagen ska tas emot av Finland,
man ska ge sitt godkännande och man ska dessutom kunna få in möjlighet till
skattebehörighet, då ska man naturligtvis köra den modellen.
I vårt parti har vi fått besked om vad medlemmar tycker att vi ska göra och
vilken linje vi ska hålla. Det kan vi inte förbigå i en demokratisk organisation
som vår. I det här pappret finns dock, som en vision, att också socialdemo-
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kraterna tycker att målet i framtiden ska vara egen beskattning. För tillfället
är det inte någonting som medlemmarna prioriterar.
En annan omständighet, som gör att jag inte tror mycket på majoritetens
förhoppningar, är att man samtidigt ska arbeta för att avräkningsgrunden,
enligt nuvarande system, ska justeras. Man kan liksom inte gå båda vägar
samtidigt. Man kan inte äta kakan och ha den kvar. Man måste på något sätt
bestämma sig hur man vill fortsätta arbetet med att förnya den åländska ekonomin. Det tycker jag att är väldigt viktigt.
Lite skämtsamt, om herr talman tillåter, den här jämförelsen mellan olika
äktenskapsliknande förhållanden mellan riket och Åland så kan man väl säga
att den åländska hemmafrun, åtminstone enligt dokumentet med egna
pengar i börsen, nu har bestämt sig för att hon vill ha ett eget konto så att hon
inte enbart ska vara beroende av att få lite pengar till hushållskassan nu och
då. Man kan nästan tala om en sorts samboförhållande med skilda ekonomier. Medan de som nu ska gifta sig och ha ramlag mera pratar om någon
slags särboförhållande. Sedan har vi då ltl Anders Eriksson som tydligen
länge har väntat på skilsmässa, men det lär väl dröja ännu.
Vi tror att den här modellen med ett eget konto, för det första, är en realistisk möjlighet att komma vidare i den här diskussionen både på hemmaplan
och i Helsingfors. För det andra, får vi erfarenheter av hur det är att leva på
våra egna pengar. Tack.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Tack, herr talman! Om socialdemokraterna nöjer sig med att kvinnorna
öppnar ett konto som pengarna ska sättas in på så vill vi som förespråkar ramlagsmodellen ha ut kvinnorna i förvärvslivet och låta dem får
rätt till sin lön.
Jag har förstått att socialdemokraterna oroar sig över att släppa den
nordiska välfärdsmodellen. Jag är förvånad över hur man skulle se en
större trygghet i det här systemet, som socialdemokraternas tidigare
ordförande och lagtingsledamot Barbro Sundback har tagit fram, där
man skulle ha det ekonomiska ansvaret på sig men ändå inte ha möjligheten att ha inflytande. Jag har väldigt svårt att förstå det. Går man in
för ramlagsmodellen så är det ju ålänningarna som avgör när man t.ex.
ska ta över behörigheten kring de sociala frågorna. Fram till dess har
man ju den nordiska välfärdsmodellen enligt klumpsummesystemet
som man har idag. Jag uppfattar socialdemokraternas förslag som mer
radikalt och mindre tryggt.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! För det första är de socialdemokratiska medlemmarna
ganska nöjda med nuvarande system. Det tror jag faktiskt att majoriteten av ålänningarna är. Jag tror att det skulle vara hälsosamt om de övriga partierna faktiskt testade det här mera i sina partier. Jag vet inte
vilken mån man verkligen har tagit ställning till det på partinivå.
För det andra är min bestämda uppfattning att man inte kommer att
ha någon framgång alls med den här ramlagen och dessutom plussa på
egen beskattning. Vad jag har förstått så har den här regeringen testat
det både på finansminister Katainen, det var kalla handen och Ålandsminister Astrid Thors svarade inte. Jag vet inte om man har frågat

342

statsministern, men jag tror knappast att han är entusiastisk om han
överhuvudtaget noterar det, det vet jag inte. Men jag tror inte att det är
en framkomlig väg. Jag tror att det är helt i det blå.
Talmannen
Tiden är ute!
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Vad gör man då med den socialdemokratiska modellen när
inkomsterna drastiskt minskar och man inte har möjlighet att påverka?
Då finns det en stor risk att man inte kan påverka att den sociala välfärden minskar eller att tryggheten till och med försvinner. Räknar man
med att man ifrån finsk sida bättre ska se till att ålänningarna har det
bra än vad ålänningarna själv kan göra? Finessen med den här modellen, som vi föreslår, är att det är ålänningarna som avgör när det är
dags att ta över och om det överhuvudtaget är dags att ta över de sociala
frågorna. Sedan tror jag inte heller att det överhuvudtaget går, om man
har en sådan inställning ifrån början att det här inte kommer att lyckas.
Man får ingenting gjort om man har den inställningen. Vi ska göra det
här om vi har tron, viljan och kraften bakom detta. Då tror jag också att
det kan förverkligas. Men om man har en förhandlingsinställning, där
man tänker att det inte kommer att lyckas ändå men vi kan ju prova, så
är det klart att man då inte lyckas. Men bestämmer vi oss för att vi ska
göra det här så har vi alla förutsättningar.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag önskar vicelantrådet lycka till. Vi har olika uppfattningar om vad som är förhandlingspart i den här frågan. Det ekonomiska resonemanget tycker jag verkar något råddigt. Har landskapet dålig ekonomi så löser inte egen beskattning detta. Då kommer välfärden,
precis som ltl Folke Sjölund sade, att bli raserad. Vi ser ju hur det är nu,
regeringen skär ner hela tiden. Inte ökar resurserna nödvändigtvis för
att man får egen beskattning. Det system som vi förespråkar är ett sorts
mellanting kan man säga. Det finns en viss behörighet i de här fyra procenten, eller vad man nu vill välja, om man ev. lyckas komma överens
med riksmyndigheterna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Ltl Sundback säger att detta med ramlag kommer vi
inte få någon framgång i alls, att det är helt i det blå. Jag sade i mitt anförande att jag var lite orolig för att vi kanske inte kan nå enighet. Nu är
jag ännu mer orolig faktiskt. Vår avsikt med en ramlag är att göra det
lättare att umgås med Finland och riket. Det finns ett positivt mål
bakom det här. Jag tror inte att det ska vara omöjligt att politiker i riket
ska kunna komma till samma insekt. Det måste ju vara jobbigt för dem
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också när vi hela tiden har det här slitaget. Tvärtom, det här är till för att
underlätta för båda parter.
Ltl Barbro Sundback, replik

Till det sista, att det är jobbigt för dem ltl Eliasson, inte det minsta. De
får inte en röst från Åland. Det finns ingen övervakande myndighet. Att
de skulle skämmas, och sådant som man håller på med ibland, så fungerar nog inte politiken. Den är betydligt brutalare än så. Det är den starkes lag som vi lever med. Vi måste nog anpassa argumenten ganska
mycket för att ha någon framgång. Men jag är inte emot ramlag, om det
lyckas. Jag ska vara den första som gratulerar. Men jag tror att det blir
väldigt svårt. Inte har det väl testas överhuvudtaget av den här regeringen heller? Vårt system bygger på ett visst mått av misstroende. Lagstiftningen har alltid varit väldigt detaljerad och i väldigt små steg. Ramlag
är ett jättesteg.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! De får inte en röst på det. Jag vet att vi politiker räknar i röster. Jag tror inte att man alltid gör det. Jag tror nog att det finns
ett hjärta och förnuft också i de flesta politiker. Det är ju det man måste
tala till här.
Sedan när det gäller att man inte kan driva ramlagstänkande samtidigt med en förändring av avräkningsbeloppet, det tycker jag att är fel.
För avräkningsbeloppet finns redan klart utskrivet hur man kan reglera
det i vår lag. Det måste ske nu för det har släpat efter. Det måste man
sätta igång med och det är igångsatt. Sedan kommer ramlagen och skattebehörigheten och det kommer att ta längre tid. Jag tror inte att man
inte kan driva dem samtidigt, tvärtom så måste man göra det.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag får också önska ltl Eliasson lycka till. Jag tror att realpolitiken handlar om makt och ingenting annat egentligen. Den stora har alltid mera
makt än den mindre. Det betyder inte att man någon gång, i all välvilja,
kanske kan tillmötesgå också den svagare parten. Men man måste ha
jättegoda argument, inte drömmar och förhoppningar.
När det gäller avräkningsgrunden är det fullkomligt oklart hur den
ska justeras, titta i förarbetena och utredningarna. Varför har det inte
skett om det är så är jätteklart och tydligt? Det är för att det står olika i
olika dokumentet, speciellt i förarbetena till självstyrelselagen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Jag har två kommentarer av upplysande natur. För det
första; ltl Sundbacks oro för liberalernas skattepolitiska linje är obefogad. Liberalernas skattepolitiska linje baserar sig på autonomins väsen.
I autonomin ingår tre nödvändiga element; lagstiftning, domsmakt och
beskattning. Svårare än så är det inte. Vi har nu levt med det här systemet en viss tid och har erfarenhet. Nu går liberalerna vidare.
För det andra; den dåvarande socialdemokratiska justitieminister Johannes Koskinen sade, i detta hus den 13 augusti 1999, att statsminister
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Lipponens andra regering är villiga att diskutera det ekonomiska umgänget mellan staten och landskapet i dess helhet. Sedan hände annat
på vägen med byte av regering och så vidare, men grundinställningen
finns där. Jag är mera optimistiskt inställd än vad ltl Sundback tycks
vara.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det var när socialdemokrater som styrde landet. Vad jag vet så har
inte någon i nuvarande regering visat något tecken på intresse för de
frågorna.
Sedan skulle det vara intressant att veta, när nu liberalerna är så klara
och tydliga i den här beskattningsfrågan, vad man vill med beskattningen? Vill man ta över hela beskattningen? Är man beredd att göra det redan nästa mandatperiod? Finns det någon konkret? Vi har hört ltl Folke
Sjölund säga att han är väldigt tveksam.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Utvecklingen går vidare. Man kan väl säga att inträde i EU
1995 har krävt åtskilligt energi och uthållighet för att få ordning på EUtillvaron. Man kan nog också utifrån se att självstyrelseutvecklingssträvandena i någon mån ha fått stå tillbaka just för EU-medlemskapet. Nu
har det lagt sig, nu är det tid för att gå vidare med utvecklandet av själva
självstyrelsen, vari beskattningen är en väsentlig del.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, tack för den upplysningen, den var nog inte särskilt konkret. Jag
uppfattar nog att liberalerna spelar ett lite fult dubbelspel med väljarna i
den här skattefrågan. Man vill inte egentligen gå ut och säga hur man
vill ha det. Nu handlar allt om ramlagen. Det är väl inte mer än lovligt
inom politiken att göra på det sättet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.

Ltl Anders Eriksson

Talman! Det är kanske flera som dubbelspelar när det gäller de här frågorna.
Det ska jag återkomma till. Det är egentligen förvånansvärt att det är många
lagtingsledamöter som inte tar del i debatten, för jag tycker att den är väldigt
viktigt. Man kan givetvis tycka att det malar på, det står stilla och det händer
ingenting. Men när jag hörde ltl Torbjörn Eliassons anförande idag så blev jag
glad. Det var bra och jag kunde hålla med om väldigt mycket. Jag drog mig
till minnes de åsiktsskillnader ltl Eliasson och jag hade år 2003-2004. När
man inte har varit med i det politiska systemet så har man har en viss uppfattning hur det fungerar och bara man är lite hygglig så får man vad man vill
ifrån Helsingfors. Men när man har varit med ett tag så inser man att det här
inte är så lätt. Jag tyckte att det var ett mycket bra anförande. Jag uppskattar
det igen att man ifrån centerns sida plockade upp språkproblematiken vilket
även ltl Runar Karlsson gjorde förra gången.
Innan jag kommenterar tre saker i debatten den 8 mars, så vill jag bara
säga att när jag pratar med sådana som har lyssnat på debatten, så säger de
att debatten är intressant. Men varför säger ni inte vad ni vill använda in345

strumentet till och hur det kommer att bli? Jag hör själv till dem som har förvarnat att man inte ska trassla in sig i detaljerna för då får vi en typisk
åländsk detaljdebatt som malar sönder alltihop och vi kommer ingenstans.
Jag kan säga vad vi vill från Ålands framtids sida, så kort det bara är möjligt i ett ganska komplicerat ärende. Vår utgångspunkt är förstås att försöka
få till stånd lägre skatter för arbete. Då är följdfrågan var dessa pengar ska tas
om vi vill ha samhället som idag? Och det vill vi ha. Pengarna ska tas genom
ökade skatter, moms i klartext, på lyxkonsumtion och på miljöbelastande
verksamheter. Det här vill jag exemplifiera med hur viktigt det är att vi har
alla skatteinstrumentet om vi ska få det här att fungera. Vi vill också ha sänkt
mervärdesskatt på livsmedel och restaurangmat. Vi vill ha en konkurrenskraftig företagsbeskattning. Vi vill ha en förenklad skattebyråkrati med en
modell t.ex. från Liechtenstein. Här vill jag säga att om man nämner förenklingar så blir det ganska snabbt missförstånd om man börjar prata om platt
skatt och allt mellan himmel och jord. Från vår sida förordar vi inte platt
skatt. Det är någonting som framtiden får utvisa.
Dessa skattesystem vi har idag är grunden för den nordiska välfärdsmodellen såsom vi känner den idag. Vi förordar inte platt skatt, det vill jag säga
för att undvika missförstånd.
Egen beskattningsrätt i handen, en konkurrensutsatt och effektivare offentlig sektor är två instrumentet som leder till ett lägre skattetryck för medborgarna, det är vår uppfattning och förhoppning.
Herr talman! Det var tre frågor som kom upp i debatten den 8 mars. Det
första var stegvis övertagande eller om man ska ta över helheten. Som den
minnesgode kommer ihåg så har jag i alla sammanhang pekat på att man bör
ta över helheten. Jag konstaterar att man ifrån centerns sida, frisinnad samverkans sida och ifrån de flesta partier pratar om helheten. Det är onödigt att
vi står här och har någon större politiskt tuppfäktning om det här. Jag hoppas
att den parlamentariska kommittén tillsätts så fort som möjligt och att vi förhoppningsvis kan få en stor konsensus om det är möjligt.
Det är samma sak med en ramlagsförfarandet. Jag erkänner att det är diffust och det är svårt att veta hur de olika regeringspartierna ser på det. Också
detta hoppas jag på att man i den parlamentariska kommittén med öppna
sinnen kan diskutera igenom vad vi tänker oss när pratar om ramlagsscenariot. Har vi en samsyn eller har vi inte en samsyn? Hur stark majoritet finns
det för den linje som jag hoppas att ska segra, det som man kallar för den färöiska modellen i dagligt tal.
Den tredje saken som kom upp var att det sannolikt inte finns fullt stöd för
en majoritet av befolkningen på Åland för övertagande av beskattningen. Det
är säkert så. Det är intressant att fundera vad det riktigt kan bero på. Det är
klart att debatten om Åland är närande eller tärande är någonting som har
spelat in. Jag och Ålands framtid tycker att politiker också har en folkbildande roll. Man kan inte bara sätta upp fingret i luften, känna vart vinden
blåser och sedan försöka hinna med vinden efter bästa förmåga. Man måste
också försöka förklara och ta fram underlag.
Redan år 2007 tog vi fram en statsbudget för Åland. Det var det första försöket att visa att Åland inte är tärande för Finlands ekonomi utan att Åland
klarar sina egna kostnader. Jag är väl kanske inte den största politiska begåvningen men ett visst hum har jag om hur saker och ting fungerar. Jag sade
redan då att det inte är så väldigt intelligent att ta fram det här dokumentet
346

2007, som är ett valår. Naturligtvis fick vi mothugg. Det var mycket skriverier
i media. Landshövdingen blandade sig i skattdebatten precis före valet och
hävdade att Åland kostade 80 miljoner mer än vad ålänningarna genererar.
Vi sade att det var fullständigt omöjligt. Men när valvindarna blåser så starkt
så gäller det att hålla i sig. Det är inte så lätt att försöka förklara hur saker och
ting hänger ihop. Det är förstås intressant att de påståendena har tystnat nu.
Men detta har den här desinformationen åstadkommit för ålänningarna,
som jag ser det. Eftersom man länge har slagits i huvudet att vi skulle vara tärande så har vi kanske tappat förtroende på vår förmåga att försörja oss
själva, liksom påståendet att näringslivet är småskaligt, att det saknas uthållighet, att skattebasen är för svag och att det är tryggt att höra till Finland.
För ålänningarna är i grund och botten ett stolt folk. Närande eller tärande, möjligheten att leva på andras pengar tycker jag att borde vara ointressant. Det viktiga är att man klarar sig själv. Men som det har sagts från
socialdemokratiskt håll här; vi måste ha fakta och vi måste veta mera. Fakta
finns, det finns hur mycket som helst i ÅSUB:s rapport 5/2009, där man
ganska klart kan utläsa hur den här situationen förhåller sig.
Det har varit en del efterspel av den här debatten i media. Det är ganska intressant när journalister blir politiker. Man formulerar sig speciellt, man svarar inte riktigt på de direkta frågorna och man för ofta in andra saker i diskussionen. Socialdemokraternas partisekreterare Anders Hallbäck skrev så
här; "nu, efter den s.k. kovändningen, sade socialdemokraternas nye ordförande Camilla Gunell i lagtingsdebatten nyligen: Ökad behörighet skulle
stimulera till en mer aktiv och ansvarsfull ekonomisk politik. Med ökat ansvar kommer också mognad och kompetens. Problemet är att folk inte vill
ha egen beskattning. De flesta tycker att systemet idag fungerar bra. De
flesta värderar tryggheten högre. Det har heller ingen tilltro att åländska
politiker klarar av en egen beskattning."
Det första är ju sant. Det andra är också säkert sant, att de flesta tycker att
det fungerar bra såsom det är idag. Det ligger i människans natur oavsett vad
man diskuterar. Man vet vad man har men man vet inte vad man får. Här gäller det också för oss politiker att förklara; står vi stilla så blir vi absolut efter,
för omvärlden rör sig hela tiden. Det gäller att anpassa sig till en föränderlig
värld. Det fungerar inte bra om 10-20 år om vi står stilla.
Det andra påståendet, de flesta värderar tryggheten högre, är ju direkt felaktigt. Synd att ltl Gunell inte är kvar. Jag sade till henne att jag kommer att
bemöta detta, men jag har respekt för hennes familjesituation. Men det är alltid bättre att diskutera med någon som är närvarande.
De flesta värderar tryggheten högre, inte är det någon trygghet. Vi står på
sidan om och är beroende av konjunkturerna i Finland utan att vi kan påverka det. Inte finns det någon trygghet i det. Det tror jag faktiskt att man
ifrån socialdemokratiskt håll också vet.
Man säger vidare att ålänningarna inte heller har tilltro till att åländska politiker klarar av egen beskattning. Det här är ett bekymmer. Jag är helt övertygad om att folk växer med ökat ansvar. Men ta t.ex. debatten om lunchpauserna på Töftöfärjan som ett exempel. Det finns många exempel. Det är klart
att det gör att den åländska befolkningen blir tveksam till om man riktigt kan
klara av det här. Det har jag förståelse för.
Jag blev förvånad över den vändning som det socialdemokratiska partiet
gjorde. Ålandstidningen hade en förtjänstfull artikel måndagen den 15 mars
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där man pratade om politisk skatterockad. Det är klart att vi visste att det
kanske var detta som låg bakom. Men ltl Gunell sade; "liberalernas storseger
i förra valet var en markering för folket att det inte är redo för övertagande
av beskattningen. Sedan kan man inte bortse ifrån att liberalerna fick en rejäl skjuts framåt under förra valet p.g.a. att det var mer skeptiska till ett
övertagande av beskattningen." Det är ju det här det handlar om, att försöka
fiska upp röster i så stor utsträckning som möjligt, och inte vad som är bra för
Åland. Det tycker jag faktiskt är väldigt trist.
Det sades vidare i artikeln; "det Barbro Sundback gjorde var att lägga
fram en vision. Det vi nu måste göra är att ta reda på om den är realistisk?
Kan vi klara oss ekonomiskt i alla lägen?" Problemet är att man alltid kan
utreda vad det finns för skattekraft idag, man kan utföra de olika ekonomiska
systemen, men vi kan aldrig få några garantier, oavsett om vi har klumpsummesystemet eller om vi har egen beskattning. Vi kan aldrig få några garantier att vi kommer att klara oss i alla lägen, som det efterlystes här.
Jag förstår politikens väsen. Jag har många gånger varit kritisk till liberalernas lite försiktiga självstyrelsepolitik, om jag uttrycker mig milt.
När det gäller beskattningen och det steg som man har tagit framåt, så notera att ltl Olof Erland, som är nästa talare, sade att man var i ledningen för
skattetåget. Det är också en ganska fascinerande scenförändring som har
skett. Jag är den första som applåderar den och jag vill ge en eloge till liberalerna. Nu börjar liberalerna huka i bänkarna här, så man får vara försiktigt
med berömmet så att det inte blir kontraproduktivt.
Jag hoppas nu att man får till stånd den parlamentariska skattekommittén
så fort som möjligt. Min absoluta förhoppning är att de regeringsbärande
partierna håller vad man har sagt, precis på det sätt som vtm Gunnar Jansson
sade en replik, att det inte blir några politiska piruetter beroende på att fältet
av röster kan komma i gungning. Tack för det, herr talman.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Att skapa konsensus i den här frågan är bra. Det efterlystes
också av ltl Anders Eriksson.
Det är intressant att nästan i varje anförande, som ltl Anders Eriksson
tar upp här, så får vi en recension över hur vi andra i debatten beter oss
eller inte beter oss eller hur vi deltar eller inte deltar. Den här gången
handlade det om att vi är för få lagtingsledamöter som deltar i den här
debatten. Det är intressant med tanke på att vi har suttit i tio timmar
och diskuterat den här saken nu. Partiernas inställning efterlystes också
i de här frågorna. Det borde med tydlighet ha framkommit, åtminstone
var frisinnad samverkan står i de här frågorna. Både jag själv och åtminstone ltl Roger Jansson har, vid ett flertal tillfällen, varit upp och
deltagit i debatten och beskrivit de här bitarna. När det gäller utformandet av själva skattesystemet så tog jag, den 8 mars, upp att vi ser framför
oss ett enkelt skattesystem som stimulerar arbete och som också har en
stimulans på miljöförbättrande åtgärder. Jag tror att vi för vår del har
visat vad vi vill i den här debatten. Jag tycker att det är lite synd att vi
ska hålla på att recensera varandra i tid och otid.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Den här gången känner jag inte riktigt igen ltl Ehn. Det är
ingen kritik när det gäller innehållet från olika partiers sida. Jag sade
vad Ålands framtid tycker i stora drag.
Däremot var jag förvånad tidigare under dagen när jag konstaterade
att det var sex lagtingsledamöter här inne och regeringsbänken var tom.
Det var ganska förvånande just med tanke hur viktig den här debatten
är. Den saken tycker jag att man kan få säga utan att ltl Johan Ehn tar
på näsan. Det var definitivt inte riktat åt honom.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag tycker att saken är det viktiga i det här. Det är lite synd
att man riktar fokus på andra saker. Jag konstaterar att vi har diskuterat
frågan i snart tio timmar. Jag tycker att debatten har varit väldigt innehållsrik och den har varit framåtsiktande. Att hela tiden, det gäller inte
bara den här debatten, bli recenserad och få höra att man inte deltar vid
ett visst tillfälle när ltl Anders Eriksson tycker att man ska delta, det
tycker jag inte hör hemma överhuvudtaget i den här debatten. Därför
väljer jag också den här gången att säga det. Det är inte första gången
som jag upplever att den här typen av recensioner kommer från ltl Anders Eriksson.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag lämnar den biten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Det är säkert rätt att ltl Anders Eriksson hade mera
erfarenhet av kommunikationerna med riket än jag, när man pratar om
år 2003-2004 när jag kom in i lagtinget. Men jag visste att det fanns ett
problem redan då. Nu har problemen bara ökat och ökat. Det finns en
gräns för vad man kan tolerera. Men vi har ju en samsyn där, även när
det gäller ramlagen.
Med tanke på de häftiga diskussionerna som vi hade då, ltl Eriksson
och jag, så handlade det faktiskt om självständighet. Där antar jag att vi
fortfarande har olika åsikter. Jag är inte säker, för det pratas inte så
mycket om självständighet mera. Jag står i alla fall kvar på den grund
som jag stod då.
Ltl Anders Eriksson, replik

Med tanke på det som har sagts tidigare om att recensera så kan jag säga
att jag kanske recenserade ltl Torbjörn Eliassons på ett positivt sätt. Jag
tyckte att det var ett mycket bra och intressant anförande. Jag tycker det
känns spännande när ltl Eliasson säger att han inte är helt säker på om
vi har olika åsikter när det gäller självständigt Åland. Jag står definitivt
fast.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag tackar för berömmet. När jag sade att jag inte var
helt säker på detta med självständighet så var det naturligtvis för att jag
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var osäker på om ltl Anders Eriksson är lika övertygade idag som han
var då.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är jag nog. Men jag tycker ändå att vi är en bit på vägen om vi börjar
diskutera övertagande av beskattningen. Från Ålands framtids sida har
vi sagt att den dagen vi står med vårt skatteinstrument i handen då ska
vi utvärdera vår politik. Det ska vi definitivt göra. Jag har valt att inte ta
upp bekymren om vad jag tror att i slutändan kommer ut av den här debatten. Vi ifrån Ålands framtids sida vill medverka och försöka komma
framåt, det är vår utgångspunkt. Men om jag har varit otydlig så kan jag
absolut försäkra att jag är helt övertygad om att slutmålet för Åland, och
att vi ska få en lösning på den här debatten, är att Åland bör bli självständigt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Jag tycker att det var mycket intressanta åsikter som
ltl Anders Eriksson kom fram med. Det är sant att politiker har ett ansvar för att informera, upplysa och att övertyga väljarna om en viss reform. Samtidigt kan man inte heller gå helt emot folkviljan. Vi har fått
lära oss, med ganska tuffa erfarenheter, att i den här frågan så gick vi för
snabbt framåt, åtminstone enligt våra egna medlemmar. Nu har vi väl
inte så mycket utredningar om detta. Jag skulle gärna höra hur det är i
andra partier. Nu vet jag att ltl Anders Erikssons parti säkert är väldigt
radikal i den här frågan. Men den här frågan kommer att ha avgörande
betydelse för det här ärendet.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag blev ganska bekymrad när jag hörde socialdemokraternas nya ordförande första dagen vi hade den här skattedebatten. Det är klart att jag
förstod vad som låg bakom när liberalerna har flyttat fram stegen lite.
Plötsligt fanns det ett ganska stort utrymme där bakom, det var också så
jag tolkade det. Jag är också förvånad när man i massmedia så pass
oblygt säger att det är därför socialdemokraterna har ändrat sig för de
såg hur mycket liberalerna gick framåt och nu kan de inte bara stillatigande se på det här. Det tycker jag är lite synd. Det är ändå det som är ve
och väl för Åland som borde vara det viktigaste för oss alla.
Ltl Sundback sade i sitt anförande här tidigare att det var fullständigt
orealistiskt att få egna skatteregler och det var fullständigt orealistiskt
att få en ramlag. Jag kan också tänka mig det, men jag tror inte att vi
kommer längre, när det gäller den här frågan, om vi kör på det spåret.
Talmannen
Tiden är ute!

350

Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Grunderna för socialdemokraternas linje i skattefrågan
baserar sig på kongressens ställningstagande. Det arbetet fortsätter nu
under våren med mera skattediskussioner. Vi sysslar faktiskt med att
utbilda oss och att upplysa varandra. Jag vänder mig emot att det skulle
finnas en motsättning vad som är bäst för Åland och vad ålänningarna
tycker att är bäst för dem. Så kan man nog inte uttrycka sig.
Sedan ska jag inte svara för partiordförande, hon klarar sig väl utan
mig. Hon kommer i nämnden att försvara den linje som socialdemokraterna företräder.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det tror jag. Jag har uppfattat att det socialdemokratiska partiet har
agerat traditionellt. Man har försökt ägna sig åt folkbildning av olika
slag. Det försöker vi också ifrån Ålands framtid att göra genom seminarier och utredningar. Vi tog också fram en statsbudget för ett självständigt Åland. Vi pratade med alla, ÅSUB, finansavdelningen och också
med finansministeriet i Finland för att få så mycket fakta som möjligt. Vi
fick också för det dokumentet utstå oerhört med spott och spe. Det var
helt orealistiskt. Det intressanta var att när ÅSUB i fjol kom med sin utredning så bekräftade det mycket av det som vi hade tagit fram. Konstigt
vore det ju annars för det var ju samma faktaunderlag. Jag menar att
folkbildningen är väldigt viktig. Det är klart att man inte kan bortse ifrån
vad folk tycker, men man måste ha så mycket politiskt mod att man kan
förklara hur man ifrån partierna tycker att saker och ting hänger ihop.
Socialdemokraterna kan inte bara säga att de inte kan bortse ifrån att liberalerna fick en rejäl skjuts framåt och därför hoppade de dit istället.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftena är avslutade.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Den här debatten är intressant. Den är också mångordig. Där
bidrar jag själv, jag är uppe för andra gången. Det finns många viktiga saker
att konstatera.
Det första är att om vi inte göra någonting så är vi kvar vid klumpsummesystemet. Det är inte det sämsta alternativet vi kan ha. Vi diskuterar två olika
linjer, som jag ser det. Det ena är socialdemokraternas "egna pengar" och det
andra är det förslag som landskapsregeringen har lagt fram i ett meddelande
om beskattningen. Nu lämnar jag självstyrelselagen tillfälligt åt sidan. Då
måste man, för det första, värdera de här olika alternativen för sig, men också
mot varandra.
För min del tycker jag att det finns en minsta gemensamma nämnare som
har en betryggande majoritet här i lagtinget. Det är att försöka hitta en stegmodell eller ramlagsmodell.
När det gäller ramlag och egen beskattning så kan man faktiskt se tillbaka
till 1922, som jag berörde i mitt förra anförande, där hade man en ramlag enligt en dansk modell och man hade en rätt så omfattande beskattning. Där var
fastighetsskatten eller grundskatten ett viktigt inslag. Det borde kanske idag
också bli en debatt om fastighetsskatten på Åland, men det är en senare fråga.
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När det gäller dagens debatt, och om det som jag protesterade med händerna här, när Anders Eriksson hänvisade till att liberalerna är inne på
samma tåg, det vill jag hävda att vi inte är, helt och hållet i alla fall. Det finns
en linje i liberalernas politik. År 1983 var vi med och lade fram ett förslag om
reform av självstyrelselagen som innehöll utökade beskattningsmöjligheter.
År 1993 diskuterade vi samma sak. År 1995 var vi bakom Lundberggruppens
betänkande om att se överbeskattningen. Samma sak 2001-2002 gentemot
finansministeriet. Men orsaken till att vi idag förespråkar den modell, som nu
finns på bordet, är att det kan vara ett sätt att komma framåt.
Hittills har det varit många som säger att de vill vara progressiv, vara
framåt och de vill utvecklas. Den debatten har pågått länge. Jag sade när jag
började mitt anförande förra gången att det här kanske var slutet på slagordsdebatten. Kanske vi kan sätta oss ner och börja jobba. Det tror jag faktiskt att vi kan. Vi har den minsta gemensamma nämnare. Vi ska se till att vi
kan. Men vi kan, om vi vill, det beror på om det är bra för medborgarna. Man
kan också säga som Ålands framtid säger; vi kan, vi vill och vi törs. Men man
får möjligen inte så många med sig med de slagorden. Vi får se i nästa val.
Det vi vill i liberalerna är att gå vidare med frågan om konkreta möjligheter
för lagtinget att besluta. Jag tror inte alls som många här, att ramlagen, när
det gäller behörigheten, är någon enkel fråga som löser språkproblem och
kontaktytor till riket. Tvärtom, se på Danmark och den danska modellen. Där
sitter färöingarna och till grönlänningarna i knä på danska politiker, som
klappar dem på huvudet och säger att det är jättebra att de ska ta över för då
blir Danmark av med ansvaret och kostnaderna och Grönland och Färöarna
får ta över. Därför tror jag också att vi har mycket stora möjligheter att,
gentemot riket, hävda att vi tar över och betalar själva för det här. Varför
skulle man i riket vara emot om vi tar mera av deras behörigheter idag, om vi
betalar själva?
Det som var rikets enheter år 1922 var utrikespolitiken, försvaret och vissa
allmänna rättigheter för territoriet.
Lagöverföring med ramlag är fullt möjligt. Men det löser inte problemen.
Ltl Harry Jansson frågade varför man gick ifrån systemet från 1922? För
det första, så var det så mycket behörighetskonflikter, trots ramlag. Högsta
Domstolen jobbade på högvarv. För det andra, så var det omöjligt att beräkna
skatterna ifrån Åland och hur man skulle fördela dem med riket. Problemen
finns idag men vi har större möjligheter att lösa dem.
Ltl Sundback frågade om partiernas åsikter om den socialdemokratiska
modellen. Jag tycker att den socialdemokratiska modellen är sämre än
klumpsumman som vi har idag.
Ta till exempel att man skulle gå enligt den skotska modellen med tre procents avvikelser i inkomstbeskattningen. Skulle det vara ett framsteg? Nej,
knappast. Bortsett från att det är hårt reglerat i Skottland enligt lagstiftningen så har vi ju den möjligheten idag. Vi har t o m använt den på flera områden när det gäller allmänna avdrag till kommunalbeskattningen och när det
gäller kompensation för kapitalinkomstbeskattningen. Vi har idag större möjligheter än vad Skottland har med sitt klumpsummesystem.
För det andra, socialdemokraterna säger att vi ska ta emot den egna beskattningen. Det betyder, precis det som man har diskuterat när man kom
fram till att klumpsumman är ett bra system, att beräkna skatterna tar i allmänhet ett par år. Man har förhandsbeskattning, man har skatteberäkningar,
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man har överklaganden, man har justeringar och man ha deklarationer. Vi
skulle få sitta här och vänta på en skatteutjämning ungefär som gamla Ålands
delegationen gjorde under enahanda förmåner tider. Det skulle vara en
mycket, mycket stor ut ökad byråkrati.
Sedan säger socialdemokraterna att det är genant att ta emot pengar. Ja,
jag undrar om befolkningen tycker att det är genant att ta emot pengar ifrån
riket? För det första ska vi beräkna hur mycket vi tar emot. Men, när man
lämnar klumpsumman för att övergå till egen beskattning så måste man se på
tilläggsinkomster. Därför att vi har idag en andel av rikets i övriga inkomster.
Som ltl Sjölund sade här för en stund sedan så betyder det ungefär 25-30 miljoner som vi skulle gå miste om.
År 2004 beräknade Olssonkommittén att rikets kostnader för Åland ungefär är 40 miljoner euro. Det är 50 miljoner idag. Det är alltså på minussidan
med socialdemokraternas förslag, ungefär 80 miljoner. På plussidan kan det
vara att så länge vi har en bra ekonomi så får vi själva ta hand om skillnaden
mellan 0,45 och 0,50, när det gäller direkta skatter. Det betyder ungefär 6-7
miljoner. Sammanlagt förlorar vi på det systemet. Sedan ska man beräkna om
det stämmer med våra skatter eller inte. Man kan då också säga att vi tar över
socialförsäkringssystemet där ÅSUB räknade att vi har 60 miljoner överskott,
i själva verket är det 15 miljoner. Klumpsumman har varit 18 miljoner och
den blev 3 miljoner. Det är svåra beräkningar. Jag anklagar inte någon för att
ha räknat fel utan att det är bedömningarna som är svåra. Bedömningar betyder demokrati om man ska eftersträva exakthet.
Herr talman! Jag tycker inte att socialdemokraterna har ett hållbart motiv.
Jag tror inte att man kan räkna med att man får ett stöd där i lagtinget och att
man kan gå fram den vägen. Det är möjligt att det bara är ett valtaktiskt utspel, det må vara hänt. Det är ju partiernas uppgifter att få mycket röster.
Men med de här rösterna ska de göra någonting. Och ska man göra det sämre
för medborgarna så vet jag inte hur debatten ska gå.
Det som den här till synes eniga borgerliga linjen går ut på är att möjliggöra för lagtinget är att gå vidare om man vill. Och om man vill, det måste
vara föremål för diskussion.
Jag vill föra fram en sak som bekymrar mig, det är sjöfarten som är den
klart dominerade skattebasen. Nu har vi haft en utflaggning. Det betyder att
Sverige betalar sjöfartsstödet. Tidigare har det gått via statsbudgeten. När
sjöfartsstödet infördes var kommunernas andel ungefär 12 miljoner. Kommunerna fick sin skatt, trots att rederierna inte behövde betala den. Det visar
storleksordningen av sjöfartsnäringen. För år 2006 beräknades det till ungefär 40 miljoner och då kan man säga att en del av pengarna tar vi tillbaka eftersom det är statsskatt och vi får de tillbaka. Men man måste ändå reda upp
systemet med en överenskommelse med riket. Det är den allra svåraste biten.
Inte är det bara att åka tåg med detta förslag som landskapsregeringen har.
Nu börjar arbetet, nu börjar förhandlingar, börjar hemläxan, nu måste man
jobba och nu är det förhoppningsvis slut på slagordsdebatten. Det tycker jag
att socialdemokraterna skulle kunna bidra till genom att åtminstone medverka till det här arbetet. Om man sedan i valet vill gå ut och säga att det ska
vara egna pengar, då ska man åtminstone säga att det är egna pengar och
mindre pengar, större risker och mera byråkrati. Då är det en upplysning till
medborgarna. Sedan ska medborgarna naturligtvis välja. För liberalernas del
så har vi olika åsikter om de olika stegen i stegmodellen. Men det är ju någon353

ting som ska diskuteras i lagtinget vid varje tillfälle. Jag tror åtminstone att vi
har större möjlighet att påverka klumpsummans reform, höja den och kanske
koppla den till någonting annat än inkomsterna. Vi har stora möjligheter att,
med hjälp av protokollet av Ålands anslutning till EU, ha den indirekta beskattningen som ett instrument med väldigt få risker.
När det gäller Skottland har man bedömt att indirekt beskattning inte är så
intressant utan man har gått in för den direkta beskattningen. Det är för att
det är en gränsregion med så mycket gränshandel. De ser också komplikationerna med EU för den indirekta beskattningen. Det behöver inte vi göra eftersom vi har undantag.
Jag säger inte att den liberala linjen, som jag ser, är den som gäller helt och
hållet. Vi möjliggör för lagtinget att föra en diskussion. Jag tror att den diskussionen kommer att bli mer saklig, med grundlig och vi kommer att hitta
lösningar som är bättre för Åland. Det har varit målsättningen ända sedan revisionsarbetet inleddes på 70-talet, att hitta lösningar som är bra och passar
in i tiden. Nu är frågan hur eniga vi kan vara? Den minsta gemensamma
nämnaren borde vara att den parlamentariska kommittén, och andra som
jobbar med det här, utgår ifrån det meddelandet som landskapsregeringen
har lagt fram. Det är en bra början på principplanet.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Ltl Erland inbjuder till ett antal replikväxlingar, men
vi ingår ju i samma regeringskoalition. Jag tänkte därför hålla mig enbart till historiska fakta.
I mitt anförande, för några timmar sedan, belyste jag det faktum att
Åland har haft egen beskattningsrätt av ganska hög dignitet. Jag angav
också en förklaring till varför vi förlorade den behörigheten och jag hänvisade till lantrådets Björkmans lantrådsberättelse, som avgavs under
1920-talet och en bit in på 1930-talet. Där framgår det mycket tydligt att
om det var så att Åland aktiverade sin beskattningsrätt så räknades det
som ett minus, det vill säga man drog bort inkomsterna så att man förlorade på helheten. Svårigheterna får jag återkomma till i nästa replik.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Tack för upplysningen med regeringskoalitionen.
När det gäller Carl Björkman så minns jag hans första ord i den första
landskapsnämndens berättelse; ”kampen är genomkämpade och förlorad.” Jag tycker att man kan tänka samma här. Vet vi vad vi vill så ska vi
genomföra kampen. Sedan om den är förlorad eller vunnen, det är en
annan sak.
När det gäller skattebehörigheten 1922 så har man faktiskt diskuterat
om det är ett argument för att vi ska ta tillbaka skattebehörigheten. Man
har aldrig från åländsk sida, enhälligt ifrån lagtinget, sagt; nu vill vi ta
över beskattningen. År 1985 var det vissa delar som ville ta över.
Ltl Harry Jansson, replik

Dåvarande lantrådet Björkman brukade ibland avsluta sina berättelser
genom att säga att det han just hade skrivit inte nödvändigtvis avspeglade den övriga landskapsnämndens uppfattning. Det är kanske någonting för oss att ta efter i dessa tider? Det man säger har inte alltid täckning. Svårigheterna för dåvarande landskapsnämnd och landsting av-
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speglades i att under ett enda år så lyckades presidenten, med bistånd av
Högsta Domstolen i Helsingfors, fälla 33 landskapslagar. Vi kan ju föreställa oss i dessa tider om vi skulle producera så många framställningar
och få på huvudet i princip i samtliga. Det visar vilken envishet som
byggde det åländska samhället. Man började från ingenting, från ett
tomt papper. Det är beundransvärt det som gjordes då.
Ltl Olof Erland, replik

Talman! Historien är intressant och lärorik. Man kan konstatera att
Björkman fick gå. Han fälldes av en majoritet. När det gäller detta med
33 landskapslagar, så då var det ändå ramlagsprincipen som gällde i
självstyrelselagen.
Färöarna och Grönland kanske skulle ha lite mer av Björkmans legalitetskampstänkande. Nu sitter den ena i famnen på den andra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag hade i och för sig inte väntat mig några rosor, inte ens
respekt av ltl Olof Erland.
I sak skulle jag vilja säga att i vår modell ingår det inte att vi skulle betala kostnader för statlig verksamhet på Åland, i enlighet med den färöiska och grönländska modellen.
Det var i alla fall trevligt med lite synpunkter. Vi ska titta på dem lite
närmare.
Det som jag inte riktigt fick klarhet i är vad liberalerna vill. Vad är det
för sorts beskattningslinje man har? Är det bara detta att det ska diskuteras i grupper med andra? Har partiet någon vision om hur man ska
utveckla ett åländskt skattesystem, som inte har byråkrati och fungerar
så att alla blir glada?
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Att påstå att någon inte visar respekt, det är att inte visa
respekt.
Jag har inte i mitt anförande pratat om liberalernas skattepolitik. Jag
har sagt att när vi har möjlighet att diskutera vad vi ska ta över, då ska vi
också grunda det på utredningar och konsekvensbedömningar och tala
om vad skattepolitiken är. Skattepolitiken hör till en annan debatt. Jag
vet inte om vi ska ta den nu. Men det viktiga för mig, och det som är en
majoritets minsta gemensamma nämnare i lagtinget, är att man ska
kunna skaffa sig möjligheten att bestämma i lagtinget hur långt man vill
gå.
Ltl Barbro Sundback, replik

Motpartens första fråga kommer att vara hur långt man vill gå. Väljarna
kommer väl antagligen att kräva svar på samma fråga. Jag tycker att jag
mer och mer får bekräftat att liberalerna inte vill diskutera skattepolitik.
Man vill diskutera ramlag och att den ska innehålla skattebehörighet.
Men vad man egentligen vill med skattebehörigheten är fortfarande helt
oklart. Det finns varierande uppfattningar. Det hade varit ärligt att presentera ett förslag, som vi skulle ha fått diskutera.
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Ltl Olof Erland, replik

Jag tycker att det verkar som om socialdemokraterna är oklara på vad
det här handlar om. Det är ett meddelande som talar om hur man ska gå
till väga för att lagtinget ska kunna bestämma om behörigheten. Det är
ju det viktiga. Det är helt klart att de olika partierna här i lagtinget har
olika uppfattningar om skattepolitiken. Men vad är det för idé att diskutera skattepolitik när vi inte har de möjligheter som vi behöver för att ta
över beskattningen?
Det är fullt möjligt att väcka mig mitt i natten, när som helst, och jag
kan tala om skattepolitik i timmar. Jag kan börja med mervärdeskatten
och acciserna och hur man skulle kunna använda det för grön skatteväxling, för regionalpolitiken och för att påverka konsumtionen i sundare
mönster. Men först måste vi ha möjligheten att göra det. Det är helt
olika debatter som vi pratar om.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avlutad.
Detaljbehandling av lagutskottets betänkande 15/2009-2010 vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först betänkande kläm och därefter betänkandets kläm och därefter betänkandets motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs betänkandets kläm. Klämmen är godkänd.
Förläggs betänkandets motivering. Motiveringen är godkänd. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Landskapsregeringens meddelande (M 2/2009-2010) remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden.
Föredras
13

Tandvård
Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 7/2009-2010)
Enkel fråga ska uppläsas av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller därtill utsedd
minister svar på frågan. Därefter får frågeställaren hålla högst två anföranden som
också kan besvaras. Annan diskussion är inte tillåten.
För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning. De övriga yttranden får däremot
inte överstiga tre minuter.
Ltl Barbro Sundback

Tack, herr talman! Sedan lång tid tillbaka begränsas tillgängligheten till
ÅHS:s tandvård av ett styrelsebeslut som innebär att endast s.k. prioriterade
grupper har rätt att erhålla tandvård, undantaget akuta fall. Beslutet står enligt mig och socialdemokraterna i strid med 2 § i landskapslagen om hälsooch sjukvård som stipulerar följande: "Befolkningen i landskapet har utan
diskriminering och inom de gränser som står till hälso- och sjukvårdens förfogande vid respektive tidpunkt rätt till sådan hälso- och sjukvård som vars
och ens hälsotillstånd förutsätter." Tandvård är enligt alla sakkunniga mycket viktigt för individens hälsotillstånd.
Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Anser landskapsregeringen att begränsningarna av tillgängligheten till ÅHS:s tandvård är förenliga med landskapslagen om hälso- och sjukvård som innehåller ett ut-
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tryckligt förbud mot diskriminering i fråga om de tjänster som står till hälsooch sjukvårdens förfogande?
Minister Katrin Sjögren

Herr talman! Andra paragrafen i ÅHS lagen lyder: ” Befolkningen i landskapet har utan diskriminering och inom de gränser som står till hälso- och
sjukvårdens förfogande vid respektive tidpunkt rätt till sådan hälso- och
sjukvård som vars och ens hälsotillstånd förutsätter.” Inom de gränser som
står till hälso- och sjukvårdens förfogande, den skrivningen gör att landskapsregeringen inte anser att det rör sig om diskriminering. Resurserna är
begränsade och det leder till prioriteringar för att den tillgängliga tandläkarkapaciteten ska användas rationellt.
ÅHS upprätthåller tandläkarjouren som ger akutvård och som finns till och
för hela befolkningen. Kärnan i ÅHS tandläkarverksamhet, och en av huvudgrupperna, är den preventiva och behandlande tandvården för barn och ungdomar upp till 26 år. I landskapsregeringens rapport om barn och ungas
hälsa framkommer att våra barn och ungdomars tandhälsa är gott i ett nordiskt perspektiv. Det är en sak vi behöver slå vakt om.
Den andra huvudgruppen är vissa prioriterade patientgrupper. De prioriterade grupperna är många. Prioriteringskriterier är antingen av medicinsk eller av social karaktär. De som prioriteras är gravida, insulindiabetiker,
reumapatienter, vissa strålbehandlade patienter, cytostatikapatienter, HIVoch Hepatitpatienter, psykiska utvecklingshämmade och flyktingar. En alldeles ny kategori patienter som prioriteras på Åland är Huntingtonpatienterna.
Det finns en vilja och ett beslut att ÅHS styrelse ska göra en översyn av de
prioriterade patientgrupperna. Man ska också inom ÅHS titta på möjligheterna till en gemensam jourverksamhet tillsammans med de privatpraktiserande tandläkarna. Dessutom finns det skrivningar i landskapsregeringens
handlingsprogram att man under mandatperioden skall utreda tandvården
och komma med utvecklingsförslag.
I budgeten för 2010 står det att landskapsregeringen ska tillsätta en kommitté som ska utreda tandvården som helhet. Kommittén skall dokumentera
behov, resurserna inom ÅHS, resurserna inom den privata sektorn, rekryteringsutsikter, både för tandläkare och tandhygienister, samt förutsättningar
och motiv för att utvidga och utveckla den offentliga tandvården och samarbete mellan offentlig och privat sektor. Detta är ett arbete som ska inledas
2010.
Ltl Barbro Sundback

Tack, herr talman! Jag är lite besviken över att jag inte får ett skriftligt svar.
Jag har nämligen en gång tidigare, den 2 november, skrivit till landskapsläkaren och bett om hans utlåtande. Men han har ännu inte svarat på detta skriftligen. Jag är mycket bestämd på den punkten att ÅHS beslutet strider mot
den andra paragrafen. Landskapsläkaren och tydligen nu också ministern
sammanblandar resurser med vad lagstiftningen de facto säger. I mån av
möjlighet, gäller ju för alla ÅHS verksamheter. Om man inte har tillräckligt
med resurser på hälsocentralen så måste man börja begränsa vilka grupper
som får gå dit och resten får vara utan eller söka sig till privata alternativ. Det
är ju så man gör med tandvården nu på Åland. En motsvarande begränsning
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som detta finns inte i våra grannländer. Jag är lite besviken över att jag inte
får det skriftligt.
Bland de prioriterade grupperna nämnde inte ministern ÅHS personal.
Man prioriterar en yrkesgrupp i den här frågan. Hur kan man säga att det är
en prioriterad målgrupp? De utgör den största gruppen om man bortser från
barnen och ungdomarna som har en förebyggande tandvård.
ÅHS personal, är det en särskild viktig grupp för ministern och regeringen
att måna om att de har tillgång till gratis eller väldigt förmånlig tandvård?
Minister Katrin Sjögren

Herr talman! Beslutet om att delar av ÅHS personal har fått gå till ÅHS tandvård är ett gammalt beslut. Det beslutet är ingenting som vare sig den sittande ÅHS styrelsen eller den här landskapsregeringen har tagit. Det här var
också en sak som diskuterades på styrelsemötet. Av 7500 patienter är 277
ÅHS personal.
Ltl Barbro Sundback

Jag förstod att man har resonerat att grupperna ska prioriteras av sociala eller medicinska skäl. Men det här är ju en löneförmån som man ger åt en viss
grupp. Det råder tydligen också i personalen väldigt oklar uppfattning om
vem som har den här rätten och den här möjligheten.
Tandvården är kanske den form av sjuk- och hälsovård som är mest avgörande, för människor med väldigt små inkomster, om man ska ha tillgång till
tandvård eller inte. Hur kan ministern försvara den här lösningen om man
tänker på den utredning vi gjorde 2006 som visade att 13 procent av åländska
hushåll lever under den relativa fattigdomsgränsen? Är det faktiskt viktigare
att slå vakt om de privata monopolen på det här området och inte låta den
allmänna tandvården konkurrensutsätta dem?
Minister Katrin Sjögren

Herr talman! Ltl Barbro Sundback pådyvlar mig åsikter som jag aldrig har uttalat överhuvudtaget. Jag tror det är första gången det står i landskapsregeringens handlingsprogram att vi ska titta på den här frågan. Jag har förhoppning att vi ska kunna göra framsteg inom tandvården på Åland. Jag uppfattade att ÅHS styrelse var eniga i det här. Man vill titta på de här frågorna och
se vad man kan göra för förbättringar.
Jag motsätter mig att skriva andra på näsan och uttala åsikter som man
aldrig någonsin har uttalat. Det står tydligt och klart i landskapsregeringens
program att vi ska titta på den här frågan och försöka komma med förbättringsförslag.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Enda behandling
14

Självstyrelseambassadörer
Lagutskottets betänkande (LU 16/2009-2010)
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 18/2007-2008)
Ärendet avförs och upptas till behandling onsdagen den 24 mars.
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Enda behandling
15

Utökad VVS-utbildning
Kulturutskottets betänkande (KU 1/2009-2010)
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 41/2007-2008)
Ärendet avförs och upptas till behandling onsdagen den 24 mars.

Enda behandling
16

Turismutbildning
Kulturutskottets betänkande (KU 2/2009-2010)
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 24/2008-2009)
Ärendet avförs och upptas till behandling onsdagen den 24 mars.

Enda behandling
17

Obligatorisk entreprenörskaps- och säljutbildning i gymnasieskolorna
Kulturutskottets betänkande (KU 3/2009-2010)
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 49/2008-2009)
Ärendet avförs och upptas till behandling onsdagen den 24 mars.

Enda behandling
18

Införandet av AX-koden för biltrafik
Lagutskottets betänkande (LU 23/2009-2010)
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 14/2007-2008)
Ärendet avförs och upptas till behandling onsdagen den 24 mars.

Remiss
19

Ändring av landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet
Ltl Raija-Liisa Eklöws m.fl. lagmotion (LM 3/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 9 april.

Remiss
20

Minskning av antalet ledamöter i lagtinget
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 18/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 9 april.

Remiss
21

Förlust av hembygdsrätt för studerande
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 1/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 9 april.

Remiss
22

Ny organisationsmodell för offentliga Åland
Ltl Jörgen Strands m.fl. hemställningsmotion (HM 40/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 9 april.

Remiss
23

Revidering av straffskalorna
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 19/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 9 april.
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Plenum slutar
Nästa plenum hålls onsdagen 24 mars 2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 17.00)
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 24 ledamöter närvarande.
Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Carina Aaltonen på grund
av deltagande i delägarstämma i Litauen, lagtingsledamoten Sirpa Eriksson på grund av
deltagande i Nordiska handikappolitiska rådets möte, lagtingsledamoten Anders
Englund på grund av deltagande i SLC:s styrelsemöte i Helsingfors, lagtingsledamoten
Barbro Sundback på grund av privata angelägenheter samt lagtingsledamoten Roger
Jansson på grund av deltagande i kommunala avtalsdelegationens förhandlingar. Beviljas.
Tredje behandling
1

Skattesatsen för samfund
Näringsutskottets betänkande (NU 3/2009-2010)
Landskapsregeringens framställning (FR 13/2009-2010)
I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid
andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lagförslaget för antagande.
Diskussion. Ingen diskussion.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 4 och 4a §§ kommunalskattelagen
för landskapet Åland för antagande i tredje behandling. Begärs 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
2

Handikappservice
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2009-2010)
Landskapsregeringens framställning (FR 5/2009-2010)
I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid
andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lagförslaget för antagande.
Diskussion. Ingen diskussion.
Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp för antagande i tredje behandling. Begärs 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.
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Första behandling
3

Godkännande av bilagor till konventionen om förhindrande av förorening från fartyg
Lagutskottets betänkande (LU 24/2009-2010)
Republikens presidents framställning (RP 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 utskottet. Diskussion.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Ärendet ser ut så här; 512 sidor regeringsproposition. Jag sade
just åt utskottsmedlemmarna Harry Jansson att han får svara på detaljfrågor,
men han gick ut. Skämt åsido.
Framställningen gäller ett internationellt avtal som har sin grund 1973. Det
handlar om bestämmelser om oljeskydd, bestämmelser om farliga flytande
ämnen och bestämmelser om tennorganiska föreningar fartyg, TBTföreningar, väldigt viktiga skydd för Östersjön och för den marina miljön.
När det gäller den här typen av avtal så finns det ett nära samarbete mellan
Åland och riket. I praktiken är det kommunikationsministeriets experter som
sköter förhandlingarna och de är ständigt pågående. Medan trafikavdelningen här har en tjänsteman som ibland är med i arbetsgrupper och kommittéer
och har kontaktat en till riksmyndigheterna.
Lagutskottet har, för det första, sett på om de generella bestämmelserna
täcks in av vår lagstiftning. På den frågan svarar vi att det torde vara så. Det
här är så pass omfattande paket att man inte direkt kan säga att det täcker in
till hundra procent. När det gäller generella bestämmelser så täcks det in.
Den andra frågan är de specifika på tendenserna i detalj, täcks de in av vår
lagstiftning? Det kan man säga att de inte gör. Vår lagstiftning är inte detaljerad när det gäller avfallslagen och vattenlagen osv. Men på ytterst få punkter
också här torde det är vara nödvändigt att lagstifta. Det kan ingå det normala
lagstiftningsprogrammet när man ser över också lagstiftningen inom miljöområdet.
Slutsatsen från lagutskottet är att vi ska ge bort bifall till den här presidentframställningen om att lagen och avtalet som sådant sätts ikraft. Vi har inte
några direkta invändningar emot det.
Talmannen
Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet?
Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.
Enda behandling
4

Självstyrelseambassadörer
Lagutskottets betänkande (LU 16/2009-2010)
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 18/2007-2008)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Motionen handlar om att göra upp en plan för s.k. självstyrelseambassadörer med motiveringen att man bör upplysa om självstyrelsen på
olika håll i världen.
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Lagutskottet har all förståelse för intention i den här motionen, men konstaterar att när det gäller de formella möjligheterna att utse ambassadörer
men så är det inte vår behörighet. Det är ganska strikta bestämmelser i allmänhet kring det här. Med den motiveringen föreslår vi att motionen förkastades. Det hindrar inte att det finns många ”ambassadörer” som är ute i världen, informerar om Åland och gör det som riktiga ambassadörer gör, åtminstone delvis.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Jag tror att lagutskottet har missförstått min motion. Man har
utrett den formella möjligheten, någon typ av utrikesförvaltning. Man har
konstaterat att det inte är vår behörighet och att det är omöjligt. Jag menade
inte att vi skulle ha någon sorts ambassader med krediterade ambassadörer.
Som jag sade i remissen så handlar motionen om att formalisera ett samarbete med de människor som redan finns. Det finns många Ålands vänner
runt om i världen som fungerar som ambassadörer och håller kontakt med
hembygden. Man skulle knyta upp de här människorna i nätverk, helt informellt, knutna till Bo och Arbeta projektet. Jag noterade att man inte har hört
någon av dem som sysslar med Bo och Arbeta projektet och Kom Hem.nu.
Dessa personer skulle man förse med information och använda i kontakter
med företag och i viss del i de samhällen de lever i. De skulle ha möjlighet att
komma med information. Det skulle likna mycket vad en självstyrelseambassadör gör men under självstyrelsens paraply, för att ta tillvara resurserna som
dessa personer utgör. Jag är övertygad om att de skulle göra det utan desto
mera lön för sitt värv, kanske en viss kostnadstäckning, som jag konstaterar i
motionen.
Tyvärr har man kanske inte riktigt förstått sig på min motion, vilket jag får
beklaga. Man har förstått sig bättre på andra motioner, ser vi senare i föredragningslistan. Jag får väl vara nöjd med det här och återkomma till den här
frågeställningen vid tillfälle.
Ltl Harry Jansson, replik

Herr talman! Som utskottsordförande Erland redan sade så är utskottet
i sig positiv till den tankegång som ltl Sundman har presenterat i den
här motionen. Valet av utskott indikerar det val av behandlingsordning
som vi har gjort i lagutskottet, att se det mera formellt. Det är kanske en
anledning för oss alla här i salen att i samband med att vi remitterar
olika motioner till olika utskottet så kan man diskutera lite närmare vart
en specifik motion skall. I det här fallet tycker jag, med tanke på motionens innehåll, att näringsutskottet skulle ha varit det mest lämpliga.
Ltl Sundman antyder själv näringslivsinriktningen som hela motionen
egentligen har.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det är sant att jag har haft det i åtanke när jag skrev den
här motionen att näringslivet skulle vara med på ett hörn och att kontakterna också skulle kunna nyttjas av näringslivet i någon mån. Det är
svårt att hitta rätt utskott som passar exakt. Trots det borde lagutskottet
också kunna se förbi det formella. Man kunde ha konstaterat att det inte
är vår behörighet och sedan ha begärt yttrande från andra utskott. Man
skulle sedan komma till att det här är en god idé, som det verkligen är
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och landskapsregeringen skulle få det här uppdraget. Nog tror jag att
lagutskottet kunde ha haft en annan syn på det här om man hade förstått idén på rätt sätt.
Ltl Harry Jansson, replik

Vad gäller specifikt motionens innehåll, är det inte bättre, ltl Sundman,
att den här frågan skulle drivas ifrån näringslivets sida? Handelskammaren med flera organisationer skulle kunna ta grepp om detta. Inom
lagutskottet kanske vi inte alla gånger tror att det är det offentliga som
ska styra. Vi skulle kunna uttala ett allmänt stöd för den här tanken,
men jag tror att det är bättre att det här initiativet kommer ifrån näringslivets takorganisationer. Då skulle det kunna medföra någonting
gott med sig.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Som jag skriver i motionen så tror jag att den bästa lösningen är en kombination av den offentliga sektorn och näringslivet,
som sista meningen säger. Den naturliga huvudmannen för det här är
Arbeta och Bo projektet, som är den del av landskapsförvaltningen som
konkret har allra mest nytta av de här personerna. Sedan skulle näringslivet vara med i detta samarbete. Det kanske blir för smalt om det bara
ska vara näringslivet som ska driva det här. Det handlar mycket om att
informera om Ålands särställning, självstyrelsen och demilitariseringen,
som jag nämner i motiveringen. Jag tror att ett samarbete skulle vara
det absolut bästa.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först betänkandets kläm och
därefter motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs först betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Enda behandling
5

Utökad VVS-utbildning
Kulturutskottets betänkande (KU 1/2009-2010)
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 41/2007-2008)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Kulturutskottet har behandlat en motion från 2007-2008 inlämnad av Carina Aaltonen med flera som handlar om utökad VVS utbildning.
Till att börja med kan man konstatera att utskottet ser att det finns ett uttalat behov i vårt näringsliv idag för VVS utbildning. Från brandkårens sida
lyfter man väldigt tydligt fram de här sakerna.
Det som vi har inhämtat under ärendets behandling är att landskapsregeringen är medvetna om detta. Man har läroavtalsutbildning som ständigt rul-
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lar på. År 2009 fanns det 138 personer som var i läroavtalsutbildning. Av
dessa 138 personer var det 10 personer som utbildade sig inom VVS branschen. Men det skulle finnas behov av många flera. Utskottet vill lyfta fram
att lagstiftningen som finns på det här området är väldigt generös när det gäller att kunna förhandla sig fram till villkor som kan godkännas från alla parter som ingår avtalet. Däremot så visar det sig att man har valt ifrån landskapsregeringens sida att vara ganska restriktiv i det här. Man har fört väldigt
mycket diskussioner, när det gäller enskilda avtal, huruvida det är ett jobb
som utförs inom ramen för det ordinarie arbetet man gör eller om det kan ses
som en utbildningsinsats.
Här vill vi från utskottets sida betona för landskapsregeringen att man ska
använda sig av det lagutrymme som finns så att man får så många utbildade
som möjligt via läroavtal. Det är en synnerligen billig form för landskapet att
utbilda. Det fyller en väldigt god nytta för alla parter. Den som har tecknat
läroavtalet får en formell yrkesutbildning, vi får en företagare och vi har en
bransch som får en färdigt utbildad arbetstagare. Från samhällets sida ser vi
att utbildningssystemet kompletteras med läroavtalsutbildningen. Det är en
hälsning till landskapsregeringen att man faktiskt ska se till att man använder
läroavtalen på bästa möjliga sätt.
Vi kunde också konstatera att det i dagsläget inte finns någon VVS inriktning vid yrkesskolan. Även här behöver man fundera på om man inte kunde
få till någon utbildning. Den uppgift vi inhämtande ifrån landskapsregeringen vid hörande var att när man nu går in i gymnasiereformen och ska titta
över samtliga program så kommer man att se på detta. Man var medveten
om, både från avdelningens sida och från skolans sida, att området är växande. Det är flera yrkesgrupper som behöver VVS kunskaperna. Det är allt
ifrån fastighetsskötare till sådana personer som ska sköta underhåll av anläggningar. När man går in i gymnasiereformen så bör man också titta på om
det går att stärka den här utbildningen den vägen.
Med detta sagt, och informationen som vi har inhämtat om vad som görs
på det här området, så beslöt sig utskottet för att förkasta motionen men att
bringa detta betänkande till landskapsregeringens kännedom. Vi ger vårt stöd
för att jobba vidare och se vad man kan göra innanför ramen med den nya
gymnasieskolan vad gäller en linje som tydligt skulle vara inriktade på en
VVS utbildning. Tack, herr talman.
Ltl Camilla Gunell

Herr talman! I och med att det är en mycket angelägen fråga och som vi
hörde av kulturutskottets ordförande är kunskaper inom VVS fortfarande
någonting som man behöver jobba med och utveckla ytterligare. Men eftersom huvudmotionären Carina Aaltonen inte är här idag så önskar jag
bordlägga ärendet till måndagen den 29 mars.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Jag kan börja med att understöda bordläggning och bordläggningstiden.
Jag tycker att det är bra att kulturutskottet slår ett slag för lärlingsutbildning. Lärlingsutbildning är fantastiskt bra för vissa yrken, särskilt för praktiska yrken. Jag är själv utbildad med ett lärlingsavtal. Det innebär att man
får en helt annan utbildning än om man går i en yrkesskola, eftersom man lär
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sig att arbeta samtidigt. Man lär sig vad det går ut på att ha ett arbete. Det
måste man alltid lära upp de flesta som kommer ut ur skolan för det har de
inte lärt sig skolan. Dessutom får man en utbildning som verkligen är anpassad till en arbetsplats och man kanske får vara kvar på den arbetsplatsen.
Läroavtal har varit och är fortfarande tyvärr något som femte hjulet under
utbildningsvagnen. Det marknadsförs inte jämbördigt med gymnasieutbildningen. Ersättningen är alldeles urusel. Den borde basera sig på ett medeltal
av kostnaden för en elev i gymnasieskolan. Man borde ge samma pengar för
en lärling som en elev kostar i gymnasieskolan. Man kanske t.o.m. borde ge
mer i vissa fall eftersom man kan få en bättre produkt ur läroavtal, enligt mitt
förmenande. Man borde verkligen lyfta fram läroavtalen. Det är ett fantastiskt instrument som särskilt i sådana här tider kan vara en lösning för att får
arbetslösa ungdomar i varaktig sysselsättning.
Jag verkligen hoppas att landskapsregeringen och utbildningsministern tar
till sig detta och funderar på hur man ska kunna prioritera läroavtalsutbildningen.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Vad gäller ersättningsnivåerna, under förra perioden, om
jag inte minns helt fel, höjdes ersättningen ganska rejält för att man
skulle göra det här till en mera attraktiv utbildningsform också för företagarna. Det kan hända att det finns saker att göra där nu också. Men
den informationen vi inhämtade handlade framförallt inte om ersättningsnivåerna. Det handlade mer om att det finns andra saker. Man
kanske inte från myndighetens sida godkänner att det blir ett läroavtal
därför att man tycker att personen är för mycket involverade i den löpande verksamheten. Jag tycker att man borde vara väldigt tillmötesgående. Om det finns företag som vill ta emot personer som ingår läroavtal
så ska man också försöka komma överens.
Vad gäller införskaffandet av de teoretiska bitarna så finns det en hel
del att jobba med fortsättningsvis, bl.a. att se till att det löses på bästa
möjliga sätt i samråd med våra skolor på plats här på Åland. Vi har under vissa tider fått skicka bort väldigt många av våra ungdomar för att de
ska få den teoretiska utbildningen. Det är inte bra.
Ltl Danne Sundman, replik

Tack, herr talman! Det är sant att ersättningsnivåerna har stigit, men de
är fortfarande låga om man jämför med vad en elev kostar i en gymnasieskola per år så är det fortfarande skillnad. Man ska givetvis ställa krav
också på att man verkligen får en utbildning. Det får inte bara vara ett
sätt att finansiera en anställd. Man ska vara tydlig men tillmötesgående
som kulturutskottets ordförande säger.
När det gäller den teoretiska delen så blir den också av allt viktigare.
Till exempel yrket rörmokare innehåller idag mycket mera än att bara
”moka” rör som det var förr. Den teoretiska delen är viktig och den bör
kunna ges lokalt. Det är någonting som man måste vara tydlig med att
den här nya gymnasieskolan kan leverera. Själv gick jag i Korsnäs
kurscenter, men det skulle nog ha kunnat vara här på Åland. Men då var
det tydligen inte möjligt.
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Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Vi är i mångt och mycket helt överens i de här frågorna ltl
Sundman och jag. Vad gäller ersättningsnivån så ska man ändå komma
ihåg, när man sätter den, att förhoppningsvis finns det också ett ekonomiskt värde för företaget att ha den här personen på plats så att det
också kan beräknas tillgodo. Ersättningsnivån kanske inte är exakt
samma som den som vi har i våra skolor. Däremot måste man hitta en
sådan nivå på den så att det faktiskt finns ett intresse från företagen, att
de vill ha lärlingar.
De uppgifter som vi fick i utskottet handlade mera i dagsläget om att
man ska hitta en överenskommelse att faktiskt acceptera från myndighetens sida snarare än att ersättningsnivån är helt hållet fel. Och att
man säkerställer den teoretiska utbildningen. Jag har förstått att utvecklingen har gått mot att våra skolor här, både yrkesskolor och andra
utbildningar, har haft större beredskap än tidigare att ta emot ungdomarna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Herr talman! Jag håller med Sundman att den här utbildningen är jättebra. Inom vårdområdet har det förekommit ganska mycket läroavtalsutbildning. Det finns också en möjlighet, om man har anställda utan utbildning i företaget, att vid sidan om ersättningen också ge en grundlön
till dem som går läroavtalsutbildningen. Man skulle hoppas att så skulle
kunna ske. Man har gett en grundlön i Mariehamns stad under en viss
tid när man har haft sådana personer som har velat utbilda sig inom
vårdområdet. Mycket av den teoretiska utbildningen har skett på fastlandet. Här hoppas vi att kunna få den teoretiska utbildningen in i gymnasieskolan, så att man skulle kunna få det här att fungera bra.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Vi är helt överens ltl Dahl och jag. Läroavtalsutbildningen
passar många gånger in i det småskaliga samhället där man behöver ha
en skräddarsydd utbildningslösning. En annan tillämpning är småföretag som gör en generationsväxling, där kunskapen är väldigt specifik för
just vad det företaget sysslar med. Då kan ett läroavtal vara mycket
lämpligt för att möjliggöra generationsväxling. När det gäller ett företag
som säljs till en ung person så kan man ha en övergångstid med läroavtal. Det finns många lyckade tillämpningar. Man bör se att det är ett väldigt bra instrument speciellt för åländska förhållanden.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Under diskussionen har ltl Camilla Gunell föreslagit att
ärendet ska bordläggas till den 29 mars. Bordläggningen och bordläggningstiden har
understötts av ltl Danne Sundman varför ärendet därmed bordläggs till den 29 mars.
Kvar på talarlistan finns vicelantrådet Britt Lundberg som beredas möjlighet att uttala
sig.
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Vicelantrådet Britt Lundberg

Herr talman! Jag håller med alla som har sagt att läroavtalsutbildningen är
en viktig form för att skaffa sig i huvudsak gymnasialstadiekompetens på
Åland. I ett litet samhälle är det fantastiskt att ha en flexibel utbildningsform
där man också kan tillgodogöra sig ganska smala yrkesutbildningar, som man
kanske inte har vare sig underlag eller möjlighet att utbilda hela undervisningsgrupper med.
Landskapsregeringen har satsat en hel del på läroavtalen under den här
mandatperioden. Vi har utökat möjligheten så att även företagare ska ha möjlighet att genomföra läroavtal. Vi har också satsat mera pengar för att vi
kunna erbjuda flera läroavtalsplatser.
När det gäller VVS utbildning är läroavtal den enda utbildning vi hittills
har kunnat erbjuda. Det råder brist inom många hantverkaryrken, bl.a. inom
yrkens som murare, plåtslagare och målare har vi inte någon hel utbildning.
Det finns ett ständigt behov och det finns väldigt begränsade resurser. VVS
yrkesområdet har utvecklats väldigt mycket från att ha varit renodlade rörmokare till ganska avancerade tekniker idag. Det är mycket möjligt att det så
småningom kommer att finnas grund för en treårig gymnasieutbildning om
det är så att intresse och medel finns för att förverkliga det samt att behovet
på marknaden finns.
Fram till dess får vi hålla tillgodo med att utbilda VVS:are via läroavtal. Det
är precis korrekt, som kulturutskottets ordförande sade, att ersättningarna
för dem som tar emot läroavtalsstuderande har höjts en del. Man beräknar
också ett värde i att man har en läroavtalsstuderande som arbetskraft inom
företaget.
Jag upplever också att vi har ökat marknadsföring betydligt när det gäller
läroavtalsutbildningen. Vi lyfter också fram den utbildningsformen betydligt
mera. Däremot har vi också ett arbete att förtydliga att det här inte är ett enkelt sätt att skaffa sig en gymnasieutbildning på. Det här är nog en ganska
speciell form för företagsamma personer som har väldigt god självdisciplin.
Väldigt mycket handlar om den egna planeringen och man ska genomföra
studierna enligt målsättningen.
Jag håller med om att det skulle vara bra i dessa tider att ha ännu mera
läroavtalsutbildningar. Det är precis det som vi har försökt följa i landskapsregeringen och budgetera mera medel för läroavtal. Den bistra verkligheten
gör att under svåra tider tar företagen emot färre läroavtalsstuderande än
normalt. Det är av den orsaken att man som företagare kalkylerar med att om
man en gång tar in en läroavtalsstuderande så vill man ha möjligheten att bibehålla den personen som fast anställd efteråt. Har man inte den utsikten att
man har tänkt anställa någon på fast basis, så är man också mycket mera
tveksam till att ta emot någon. Man kanske inte vill ge av företagets "inre
hemligheter" och visa hur företaget fungerar, utbilda personen för att personen sedan ska jobba någon annanstans. Man vill gärna som företagare ha den
möjligheten att bibehålla studerandena själva.
När det gäller den teoretiska delen av utbildningen så har den blivit bättre.
Vi har i högre grad lyckats erbjuda utbildning på Åland och inte behövt lägga
mycket pengar på flyg och liknande. Avsikten, när vi periodiserar inom gymnasialstadiet, är att vi kommer att ha mycket större möjligheter även för läroavtalsstuderande att kunna tillgodogöra sig kurser på ett bättre sätt inom den
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befintliga undervisningen. På det sättet får vi förhoppningsvis en ekonomisk
bättre effektivitet kring detta, tack.
Talmannen
Diskussionen är avslutad. Ärendet bordläggs till plenum den 29 mars.
Enda behandling
6

Turismutbildning
Kulturutskottets betänkande (KU 2/2009-2010)
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 24/2008-2009)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Kulturutskottet har försökt att få igenom behandlingen av att
antal motioner, i en klump, som rör vår gymnasieutbildning. Vi tyckte att det
är aktuellt nu. Utskottet hade tidigare, i samband med planen för hur den nya
gymnasieskolan, satt sig in lite mera i detalj i gymnasieskolans utformning. Vi
tyckte att det var lämpligt nu att ta de här motionerna som ligger på bordet.
Det här är den andra motionen i den banan som ligger.
Man kan konstatera att det pågår ett projekt som är finansierat delvis inom
ramen för europeiska socialfondens program för åren 2007-2013. Projektet
benämns:" Vägen till ett välkomnande Åland". I det projektet har man jobbat
en hel del med att ta fram ett kurssystem för turistföretagare. När utskottet
fick presentationen av det här programmet så såg vi ganska snabbt att det
liknar väldigt mycket på det som ltl Gunell tar upp i sin motion, att skapa ett
kurssystem som ger turistföretagare en kompetenshöjning. Utskottet delar
också motionärens grundtanke i att det finns ett behov av att höja kompetensen ute bland våra turistföretagare.
Det är kanske i dagsläget lite svårt att motivera turistföretagare att framförallt gå längre kurser. Man är väldigt noggrann med att kunna lägga den
största delen av sin tid på att utveckla sitt eget företag. Det gör att det här
projektet innehåller ett antal olika kortkurser, som inte får vara alldeles för
långa för att man ska få folk ifrån branschen att välja att delta i kurserna.
Man bygger samtidigt ihop det till ett program, som i slutändan skulle kunna
leda till det som ltl Gunell efterlyser, någon typ av examen. Det här är någonting som man får fundera vidare på när projektet är slutfört.
Det finns ett litet "aber" med detta. Medan man jobbar inom den här projektformen så är inte de här kurserna så lätta att sälja. Så länge man har EUstödet så får det inte säljas kurser. Man får köra provkurser, men man kan
inte sätta igång kurserna i en bredare form. Då bryter man mot det regelverk
som finns. När projektet är slutfört kan man också på bredare front gå ut och
skapa de här bitarna.
Vad gäller förstärkningen av kunskaperna i stort inom det här området
fann utskottet att man bör titta på befintliga utbildningar inom området. Vi
har både på högskole- och på gymnasienivå sådana utbildningar som nuddar
vid detta utbildningsområde. Där gäller det att kunna höja kompetensen vad
gäller att utveckla Åland som ett populärt resmål så att kvaliteten ökar.
Till saken kan vi också ytterligare lyfta in att när det gäller kvalitetsutvecklingen så de hörande, som vi hade ifrån branschen, pekade inte i första hand
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på behovet inom utbildningsnivån för våra turistföretagare. Man ville i större
utsträckning slå ett slag för anläggningarnas skick och hur de kan utvecklas.
Det fick vi som input från turistnäringen. Anläggningarnas skick borde ha
första prioritet när det gäller att jobba med kvalitetsutveckling. Man är heller
inte negativt inställd till detta men man måste hitta formen. Projektet "Vägen
till en välkomnande Åland" tyckte man att var bra.
Med de motiv som finns i vårt betänkande och det som jag här har sagt så
föreslår vi ifrån utskottet sida att motionen förkastas, men att återigen betänkandet med våra synpunkter bringas till landskapsregeringens kännedom.
Ltl Camilla Gunell

Herr talman! Jag tackar kulturutskottets ordförande för presentationen och
även för en seriös behandling av densamma.
Orsaken till att jag tog initiativ till motionen var att turismnäringen på
Åland ser ut att behöva kraftansamling. Det kommer, tyvärr, titt som tätt
ganska skrämmande rapporter kring utvecklingen av turismnäringen, särskilt
det som ltl Johan Ehn pekade på, kvaliteten inom boendet. Där har vi nästan
ett läge som är akut och som kräver någon slags akutvård.
Det som utbildningen kunde göra är väl snarare någon slags god folkhälsopolitik eller ett mera långsiktigt kvalitetsarbete inom hela näringen. Det här
är också någonting som tidigare har påtalats som en mycket central sak i tidigare turismstrategier. Nu vet jag inte riktigt vilken turismstrategi som landskapet följer, eftersom jag inte har sett att det har kommit någon ny strategi
och den gamla har ju gått ut.
Vad gäller utvecklingen av destinationen Åland så finns det här projektet
som ett uppbyggnadsprojekt med olika typer av kurser inom turism. Det
handlar om att skapa sju stycken olika kurser som också kan ge ett antal studiepoäng. Det är allt ifrån destinationskunskap till marknadsföring, ekonomistyrning, miljö- och säkerhetsledning, produktutveckling och kvalitetsledning o.s.v. Jag tror att det finns alla möjligheter att man senare skulle kunna
se det här som en helhet, om det här projektet etableras under två års tid och
man skapar ett innehåll för kurserna. Läser man hela paketet skulle man
också kunna få en viss examen eller ett betyg att man har gått alla de här kurserna. Det kunde, tillsammans i sin helhet, vara en kvalificerad yrkesutbildning. Därför hoppas jag att man har ett klart mål med det här projektet så att
det inte blir som många i EU-projekt, att de lever och frodas medan det finns
finansiering från EU. Efter att finansieringen är borta så är hela projektet
borta. Arbetet som har gjorts är då också som bortblåst. Det vore viktigt att, i
något forum, fatta ett sådant beslut att det man bygger upp inom det här projektet också ska bestå i framtiden som ett utbildningspaket som ska gå att erhålla. Antingen en eller två kurser för den som kanske är i branschen och har
svårt att hitta tid att prioritera utbildning. Men också för den som kanske har
gått t.ex. en kockutbildning eller ekonomiutbildning, har en grundutbildning
och skulle vilja ta det här som en kvalificerad påbyggnadslinje. Då skulle man
också kunna erbjuda det.
Det borde ju vara ett angeläget mål i kommande turismstrategi, förutom
att höja kvaliteten på anläggningar och upplevelser, att också hela tiden höja
kompetensen och på det sättet höja nivån inom människokapitalet som jobbar i den här branschen. Där tycker jag att det är viktigt att man skapar utbildningsformer som passar yrkesverksamma människor. Jag tror att de här
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kurserna som nu skapas också kan vara intressanta att sälja till människor
utanför landskapet Åland. Därmed har man en kanal ut. Jag tror att det vore
angeläget, när man tänker på turismstrategin, hur man ytterligare ska kunna
locka fler turistföretagare att faktiskt välja att gå på utbildning och se det som
någonting värdefullt och någonting som man prioriterar. Kanske det på något
sätt går att koppla utbildning till någon typ av certifiering för att anläggningen skulle uppnå en högre standard? Man skulle få en stjärna till eller någonting om man har en viss grundutbildning.
Det här projektet, som tillkom under 2007, är igångsatt från 2008 och rullar på ända till 2012, att man någon gång under resans gång ändå kan betrakta det som något som man bör, efter att projektet är slut, ändå hålla kvar
och kunna erbjuda, både till unga studerande och också till människor i branschen. Tack, herr talman.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Utskottet fick information om att de som jobbar med projektet också har målsättningen att det här ska föras vidare och fungera
även efter att projektet är slut. Det uttalades också en farhåga för att det
i dagsläget inte fanns en helt tydlig plan för hur detta skulle göras. Det
kanske hade varit på sin plats att vi också ytterligare lite tydligare hade
nämnt det i vårt betänkande. Utskottets synpunkter tycker jag nog att är
väldigt klara. Vi ser att det här är ett projekt som man måste ta tillvara
eftersom man nu har jobbat med det. Vi håller också i grunden med om
det som finns i motionen, utbildningen behövs.
Jag förutsätter att landskapsregeringen också går vidare och tar tillvara det arbete som man har gjort under de här åren. Det skulle vara
väldigt bortkastat annars.
Vad gäller turismstrategin så tog inte utskottet den infallsvinkeln i
behandlingen nu. Det kunde kanske ha varit värdefullt, men så gjorde vi
inte i detta fall i alla fall.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag tror att vi är eniga om det. Jag tror snarare att hälsningen får gå till
landskapsregeringen att ta de politiska besluten under resans gång. Att
man jobbar med det här projektet på ett sådant sätt att det också blir
hållbart efter 2012.
Vad gäller turismstrategin, hela utbildningstanken tar ju sitt stöd i
det, åtminstone i den gamla turismstrategin som uttryckligen talar om
kompetensutveckling som ett sätt att skapa kvalitetshöjning. Men den
gamla turismstrategin har gått ut. Jag ser att vicelantrådet har begärt
ordet. Vi är väldigt nyfikna här i lagtinget på nya turismstrategin och vi
undrar när den blir klar?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Britt Lundberg

Herr talman! Det här projektet fick igår klartecken för att inleda sitt avslutande år. För att sedan förhoppningsvis få en fortsättning inom vårt utbildningssystem på ett eller annat sätt. Jag uppfattar att ambitionerna har ändrats. Från första början hade man en tanke på att man skulle starta en grund-
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utbildning inom turism som skulle ge 120 studieveckor. Man skulle också ha
påbyggnadsutbildning som skulle omfatta 60 studieveckor. Den här ambitionen tror jag att man lite har lagt åt sidan i och med att man har konstaterat
just det som kulturutskottets ordförande nämnde här. Företagare vill gärna
se möjligheterna att fortbilda sig, studera vidare och utöka sin kompetens
men samtidigt driva sitt företag och kanske också säsongvis kunna bygga på
sin utbildning.
Jag hoppas och har ambitionen, precis som motionärerna och kulturutskottets ordförande, att det här projektet ska få sin fortsättning. Att vi ska
kunna erbjuda någon form av smörgåsbord av fortbildningskurser i turism.
Jag skulle också väldigt gärna se att vi hade möjlighet att ha en påbyggnadsutbildning i inom turism i hotell- och restaurangskola. Allt detta kräver också
givetvis medel. I dagsläget är det väldigt svårt att kunna säga att vi garanterat
kommer att införa det här i budgeten för 2012. Vi vet alla att det idag inte
finns någonstans att bara ta medel ifrån. Vi måste i så fall byta ut det mot
någonting annat, prioritera om helt enkelt.
Den här diskussionen och turismutbildningen finns med i de kommande
tankarna kring kursutbud och moduler när det gäller den kommande gymnasieskolan och en möjlighet inom öppna högskolan för det här "smörgåsbordet".
Jag delar alla önskemål om att det är viktigt att vi har en strategi och en
hög kvalitet på vårt turismutbud. Vi behöver också se till att det blir i samklang med det som näringen verkligen vill ha och att vi får valuta för den utbildningen vi erbjuder.
Jag är inte riktigt uppdaterad när det sedan gäller turismstrategin. Arbetet
stannade upp i och med att projektledningen avslutades för ett tag sedan. Det
arbetas ambitiöst på en ny turismstrategi. Jag kan inte ge ett datum för
ikraftträdandet. Jag vet att den borde ha varit klar tidigare. Men i och med att
projektledaren, som hade uppdraget, sade upp sig så har det blivit en liten
lucka där, tack.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag tror att vi är ganska långt överens. Kvalificerad yrkesutbildning är ju
en utbildningsform som inte egentligen finns på Åland. Det är någonting
som man har hämtat från Sverige. Den borde ju, om den ska börja leva
och finnas antingen i form av ett antal kurser eller mera en sammantagen helhet, få lagstöd. Vad gäller turismen tror jag att målet kan vara
både och. Det skulle serva både ungdomar men också branschfolk.
Kommer det att finnas ett lagstöd för en sådan här typ av utbildning i
den kommande gymnasiallagen?
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Det finns olika tankar om huruvida kvalificerad yrkesutbildning är en framgångsrik väg att gå eller inte för Ålands del. Vi har
helt enkelt inte fått den diskussionen avslutad. Det finns väldigt många
olika synpunkter på huruvida det är värt att satsa på eller inte. I dagsläget är det främst ekonomin som hindrar oss. Sedan har vi också gränsen
mellan högskolan och gymnasialstadiet. Vi behöver på något sätt samla
våra resurser och se till att vi har resurserna där de mest behövs så att vi
inte splittrar upp dem alldeles för mycket. Det finns de som säger att om
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vi ska ge ett lagstöd för det, ska vi också gå in för en större bredd, inte
bara inom ett eller två områden. Då påbörjas igen diskussionen kring
huruvida managementutbildningen behöver finnas på högskolan eller
om den helt och hållet skulle kunna vara en KY utbildning, vilket jag
tycker, i dagsläget, att fyller väl sin funktion på högskolan.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Det där går att utveckla på olika sätt. Vad jag har förstått
så har den här utbildningsformen ändå varit väldigt framgångsrik på
svenska sidan. Jag skulle vara intresserad av att höra vilka nackdelar
som utbildningsministern ser med den här typen av utbildning?
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Utbildningsministern ser inte några nackdelar överhuvudtaget. Jag har
många förebilder i väldigt många fina KY utbildningar i Sverige. Däremot är det viktigt att vi verkligen hittar examensgrunden som ska vara
examensgrundande i resten av Europa. Att det inte blir en åländsk utbildning som man sedan inte kan få validerad när man går vidare. Det är
där som jag inte har nått ända fram i mina diskussioner ännu.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först betänkandets kläm och
därefter motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs först betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Enda behandling
7

Obligatorisk entreprenörskaps- och säljutbildning i gymnasieskolorna
Kulturutskottets betänkande (KU 3/2009-2010)
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 49/2008-2009)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Det här var den tredje och sista motionen i paketet av våra betänkande över hemställningsmotioner, som vi från kulturutskottet nu har
presenterat. Det kommer att komma några till, inom kort, som vi håller på
med för tillfället.
Vad gäller obligatorisk entreprenörskaps- och säljutbildning i gymnasialskolorna så delar vi helt och hållet motionärens syn på hur viktigt det här arbetet är. Vi kan också konstatera att man i många skolor har tagit till sig det
här rätt väl. Det finns inskrivet i läroplanen att det ska finnas med som en naturlig del. Vi kan också konstatera att man på många ställen gör ett väldigt
gott jobb med det här. Ett sådant exempel är Ålands lyceum som har jobbat i
ett projekt i samarbete med näringslivet och framförallt handelskammaren.
Under de tre år som de studerande finns i skolan har man vid ett antal olika
tillfällen träffat näringslivet, man har olika diskussioner och man ger också
möjligheter för eleverna att sätta sig in i entreprenörskap och sälja inte bara
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varor utan också sig själv. Det kallas för intraprenörskap, d.v.s. att lära sig att
göra reklam för i princip vad som helst, innefattande sig själv och sina kunskaper.
Det som lite oroar utskottet är att vi har fått informationen att detta är lite
varierande mellan skolorna. Trots att detta finns i läroplanen så har man valt
att implementera det på lite olika sätt i olika skolorna. Här tror vi att man behöver se till att man faktiskt får in det väldigt tydligt på samtliga ställen i utbildningen. Läroplanen är ganska tydlig. Men däremot hur man har valt att
implementera det är någonting som man bör fundera mera på. Det gäller att
ta exempel från dem som redan har lyckats bra. Där vill jag peka än en gång
på Ålands lyceums exempel. Där verkar det som om både eleverna och näringslivet är väldigt nöjda med hur det fungerar.
När det gäller att ta greppet om entreprenörskap så är samarbetet med näringslivet extremt viktigt. Det säger man också från samtliga skolor att man
har tänkt på men att det ibland tydligen har varit svårt att få in det i den
praktiska verkligheten.
Ett litet stickspår, som utskottet hamnade in på, som är väldigt intressant
handlar om att vi kan satsa väldigt mycket på den här typen av utbildning i
gymnasieskolan vad gäller entreprenörskap, men det kanske inte får jättestor
effekt om grundskolan har varit tillbaka tryckande vad gäller den här biten.
Därför förde vi ett resonemang om att man kanske borde starta det här lite
tidigare. Framförallt att kunna lära sig att göra reklam för sig själv, det som
man står för och sina kunskaper. Det är inte någonting som ligger speciellt
långt borta när det gäller att växla om till att sälja en vara eller tjänst.
Vi vill också att landskapsregeringen tittar vidare på det här. Det här ligger
lite utanför motionen. Men vi tog oss ändå friheten, efter diskussion med utbildningsministern, att det nämna det i vårt betänkande.
Utgående från att vi ser att det finns en läroplan och det finns goda exempel att plocka ifrån inom utbildningsväsendet så har vi valt att förkasta motionen. Men, vi vill också bringa det här betänkandet till landskapsregeringens
kännedom för att trycka på när det gäller de konkreta bitarna ute i skolorna.
Man måste bli ännu mera effektiv på att se till att man sprider kunskaperna.
Vi är helt medvetna om att när vi politiker vill föra in någonting nytt, det
må sen vara entreprenörskap, folkhälsa eller någonting liknande, så vänder vi
oss ofta till skolorna och säger att det här är en uppgift för dem att ta. Men i
det här fallet är det en sådan grundläggande sak som man inte behöver ha ett
eget ämne för eller som man behöver införa som en extra timme i schemat.
Det är någonting som ska genomsyra hela utbildningen. Därför tycker vi att
det är värt att betona att det ytterligare behöver förstärkas. Stödet för det
finns redan i de styrdokument som vi i den här salen och landskapsregeringen har godkänt. Tack, herr talman.
Ltl Anders Eriksson, replik

Tack, herr talman! Om man tittar på den här motionen står det i klämmen: ”Man hemställer om att man ska säkerställa att entreprenörskap
och försäljningskunskap blir en integrerad del i alla för gymnasieutbildningar". Det vill motionären ha. Utskottets ordförande sade i sin
presentation att han helt och hållet delar motionens tankar. Han sade
också att man från utskottet var orolig att man inte skulle lyckas få det
här till stånd för det var väldigt varierande inom skolorna. Detta är ju
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precis det som motionen tar sikte på. Men ändå kan man inte godkänna
motionen. Det är klassisk behandling. Man håller helt och hållet med
men av outgrundliga motiv kan man inte omfatta motionen. Jag får inte
det som utskottets ordförande säger, det motionen tar upp och utskottsbetänkandet att gå ihop.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Politik är politik. Oftast blir det på detta sätt. Motioner behandlas på ett visst sätt. Det som blev den minsta gemensamma nämnare för att kunna föra det här vidare var att på ett positivt sätt förkasta
själva motionen men ändå se till att betänkandet kommer till landskapsregeringens kännedom. Det är väl den enda förklaringen jag har. Jag
hade inte haft något problem i världen att godkänna motionen som sådan. Men man väljer att ta sina politiska striden vid vissa tillfällen,
andra tillfällen väljer man att gå in i någon typ av kompromiss. Det här
är en typisk politisk kompromiss. Jag kan inte motivera det på annat
sätt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det var väl inte i och för sig någon motivering. Utskottets ordförande
säger att politik är politik och därför blir det på detta sätt. Det är en allmän uppfattning ute hos befolkningen att kommer det en god idé, i det
här fallet från ltl Karlström, så ska den förkastas av andra politiker. Det
är den bild som finns. Vill man ändra på bilden att politik är politik, att
man bara ska förkasta goda idéer när de kommer fram, så kunde man
omfatta dem istället. Jag tror att det skulle leda till en hel del gott inom
åländsk politik. Jag blev så förvånad, när jag hörde presentationen, hur
nära utskottets ordförande står motionens tankar, men ändå måste motionen av några outgrundliga anledningar i papperskorgen just på grund
av att politik är politik.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag kan mycket väl skriva under det som ltl Anders Eriksson säger om hur vi kan utveckla politiken på Åland. Det måste vi göra
gemensamt. Kulturutskottet har inte lyckas göra det i det här fallet. Det
kan jag villigt erkänna. Jag tror vare sig jag är den första eller den sista
som kommer att få presentera ett betänkande på det här sättet. Man ska
också komma ihåg att den politiska betydelsen av ett positivt förkastande eller ett godkännande av en motion är väldigt liten. Det vi diskuterar nu blir mera semantik och hur vi ska driva det politiska systemet.
Det är jag gärna med och diskuterar. Jag är den första som skulle vilja
vara med och åstadkomma förändringar av synen på hur det parlamentariska systemet fungerar. Jag tror inte att man gör det enbart genom att
man i ett utskott driver de här sakerna till omröstning. Vi har försökt att
föra ett resonemang som ska leda till att ltl Karlströms åsikter ska leva
vidare och få betydelse för den fortsatta åländska utbildningspolitiken.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Fredrik Karlström

Tack, herr talman! Givetvis hade jag önskat att klämmen skulle antas i min
motion. Men jag vet att det inte brukar gå på det sättet. Det viktiga för mig är
att man diskuterar de här frågorna. Att man hela tiden vattnar på, man
glömmer inte bort och man lyfter upp de här viktiga ämnena.
Jag var inte med och behandlade den här motionen eftersom jag satt i finansutskottet. Tyvärr fick jag inte vara med. Jag tycker att kulturutskottet har
gjort ett bra och seriöst arbete. De har hört sex personer, vilket jag lyfter på
hatten för.
Entreprenörskap är någonting som jag brukar prata ganska mycket om i
den här talarstolen. Jag kanske inte behöver köra hela den ramsan igen.
Däremot den andra delen av motionen som handlar om säljkunskap och
säljutbildning är någonting som vi kanske inte har pratat så mycket om. Det
är otroligt viktigt. Man borde kanske fokusera lite mer på det.
Utskottet har behandlat motionen ganska mycket utifrån entreprenörskap.
Som ordförande Johan Ehn säger så har man det ganska bra under kontroll i
landskapets skolor. Man vet om i skolorna att man hela tiden borde styra utbildningen att även inkludera företagsamhet och entreprenörskap. Ett konkret exempel är säljutbildningen, någonting som alla borde syssla mycket
mera med. Jag är inte den förste som säger det här. En person som tidigare
brukade tala om det här var Lasse Wiklöf. Han pratade väldigt gott om att
man borde satsa mer på säljutbildning i skolor. Han var själv ett typiskt exempel på en duktig säljare som visade hur långt man kan gå igenom olika
branscher. Man kan även behöva vara en duktig säljare inom politiken. Man
kan sälja sina idéer, tankar och vilken approach man ska ha för att få motparten att köpa de tankar, idéer eller produkter man har. Oavsett om man är en
rörmokare, plåtslagare, frisör eller sjukskötare har man otroligt mycket med
sig i ryggsäcken om man också kan sälja både sig själv och sina produkter.
Det är någonting som jag önskar att landskapsregeringen tar med sig när de
fokuserar vidare på entreprenörskap, men framförallt också på säljutbildning.
Jag håller med ordförande Ehn att det kanske inte är någonting som man
sätter in en timme i veckan för att studera. Man kunde ha olika projekt. Det
räcker med någon timme per termin bara för att visa hur man säljer sig själv
och sina produkter.
Trots att min motion inte antas så är jag relativt nöjd med behandlingen.
Jag kommer säkert att ta upp de här frågorna framöver igen. Jag tänker inte
ställa några andra alternativa förslag till det här. Jag acceptera det, förutsatt
att landskapsregeringen tar det med sig och tänker vidare på det, tack.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Just det här med säljutbildning var någonting som vi i utskottet fastnade för. Vi fastnade för uttrycket intraprenörskap som beskriver att inte bara sälja en företagsidé, utan att klara av att sälja en politisk idé som man har eller sig själv som arbetskraft i framtiden. Det här
projektet som Ålands lyceum har inlett, i samarbete med handelskammaren, lyfter de här bitarna. Det var jag synnerligen imponerad av, som
jag sade. Jag hoppas att det också sprider sig till de övriga skolorna. Det
här är någonting som är väldigt viktigt om vi ska tro på att vi ska få en
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konkurrenskraft även i framtiden från våra ungdomar som kommer att
ta över samhället efter oss.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Jag tyckte också det var bra det som ltl Johan Ehn sade i
sitt huvudanförande om att man borde fokusera på det här tidigare, redan i högstadiet.
Sedan skulle jag också vilja ge vägkost både till ordförande och till
landskapsregeringen när det gäller säljkunskap. Titta på en organisation
i Sverige som heter ”Ung företagsamhet”! De fokuserar mycket på försäljning och ungdomars entreprenörskap och intraprenörskap redan
från högstadieåldern. Det var ett tips som jag inte fick med i mitt anförande, men det är någonting som jag önskar att ni tittar på.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Britt Lundberg

Tack, herr talman! Jag tror att hela lagtinget tycker att det här är en mycket
angelägen fråga. Precis som tidigare talare har sagt är det också viktigt att vi
diskuterar den. Det är väldigt viktigt att vi har ett starkt entreprenörskap
bland ålänningarna och att vi förstärker den entreprenörskapen.
Det är kanske inte min uppgift att försvara kulturutskottets ordförande.
Men jag uppfattade att andemeningen i hela den här motionen är vikten av
att entreprenörskap genomsyrar hela utbildningen. Frågan är om man kan
sätta in det på måndagar klockan 8? Att man sätter in det som ett särskilt läror isolerat för sig själv. Så har jag tolkat kulturutskottets skrivning i det här
fallet. Det är kanske orsaken till förkastandet. Det behöver inte bli ett särskilt
läroämne men det är väldigt viktigt att det genomsyrar allt vad man jobbar
med.
Det finns med i läroplansgrunden och i alla skolors läroplaner. Jag ska
skicka en hälsning till avdelningen, när man gör uppföljning, att särskilt titta
på hur entreprenörskapet genomförs i våra skolor. För undervisningen, trots
orden, kan bli ganska individuella beroende på vem det är som undervisar,
var man lägger tyngdpunkten och på vilket sätt man lyfter fram det.
Det är väldigt intressant att man inom flera skolor har tagit fasta på
intraprenörskap. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man dels tänker på att
vi ska skapa egna företagare, men det är minst lika viktigt att också se till att
vi skapar duktiga anställda den dagen man ska jobba i ett företag, offentlig
förvaltning eller var man än är. Att man både kan sälja sig själv men också att
man är företagsam som anställd. Det här är någonting som Ålands lyceum
har gått i bräschen för.
Sedan när man kommer in på säljutbildning som ett särskilt ämne är min
förhoppning med den nya gymnasiereformen, där vi går in i periodisering och
läser mera i moduler, att de studerande som är intresserade av företagsekonomi ska kunna läsa det och oavsett vilken annan utbildning man genomgår.
Det finns många varierande utbildningar där man kan ha nytta av företagsekonomi. Jag har tänkt att man också kanske skulle kunna ha ett säljkurspaket. Man skulle säkert ha nytta av att lära sig att sälja inom olika sektorer.
Detta är ingenting som jag har tänkt desto mera på och jag vet heller hur ett
sådant kurspaket skulle se ut. Men jag tycker att det skulle vara en intressant
378

tanke som vi skulle kunna spinna vidare på och ta med oss från den här diskussionen.
När det gäller våra grundskoleungdomar så har vi tagit fasta på det här. I
vår handlingsplan för ungdomspolitiken, som ännu inte är fastslagen, har vi
ett förslag, att vi tillsammans med handelskammaren, ska gå in i ett projekt
som heter Entreprenörer 3.0. Det är egentligen en entreprenörskurs för
grundskolestuderande. Den kursen har ett gott renommé, åtminstone hos
handelskammaren. Det har vi också tagit till oss och vi tycker att det verkar
intressant. Vi ska föra diskussioner vidare kring detta. Det skulle vara ett sätt
att få entreprenörskapstanken på ett mycket trevligt sätt in i grundskolan.
Det är det nya jag har att komma med nu i debatten, tack.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Tack, herr talman! Det var intressant och skönt att få höra att de här
frågorna lever vidare och med kraft från utbildningsministern. Det var
jättebra att också få höra att handelskammaren är inblandad. Vi behöver
inkludera näringslivet så att de också inser vikten av att få vara med i
skolor och berätta om sina kunskaper om hur roligt det kan vara att vara
företagare. Handelskammaren kan berätta och bygga upp viljan hos eleverna från positiva entreprenörsexempel.
Jag tror att säljutbildning är otroligt viktigt. Oavsett vad man ska
syssla med så är det bra att bära med sig. Hur ska man bemöta folk? Hur
ska man läsa deras signaler? Hur ska man komma till avslut? En säljare
är en av de viktigaste beståndsdelarna i ett företag så att företaget ska
kunna fungera, växa och fortsätta. Om jag får skicka med en önskan så
fokusera lite mera på säljutbildningen än entreprenörskapet för entreprenörskap är mera luddigt. Det är vår politikers uppgift att skapa entreprenörsvilja.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Tack, herr talman! Vi är så rörande eniga. Det är ju trevligt. Det är viktigt att entreprenörstanken lever vidare och finns involverad i hela tankesättet. Företagsamheten kan man träna på många olika sätt inom
många olika ämnen, alltifrån ifrån gymnastik till svenska och inom olika
yrkesämnen.
Jag har mer och mer tänkt på just den här säljkursen. Jag är själv
också väldigt attraherad av tanken att utveckla detta med bemötande.
Det är egentligen någonting som har blommat upp, som en viktig del av
undervisningen, under de senaste åren i grundskolorna. Att hantera
människor och bemöta människor är någonting som man har nytta av
hela livet, men som förr i världen fick väldigt lite utrymmen i skolorna.
Jag är mycket glad över att det har fått ett betydligt större utrymme under de senare åren och dit hör säljande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Förra anförandet gjorde jag i egenskap av kulturutskottets ordförande. Jag vill också passa på att prata lite friare i egenskap av enskild lagtingsledamot.
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Det var en väldigt intressant behandling av ärendet. Tankarna kring ämnet
har faktiskt vaknat ute i våra skolor, ämnet är levande. Det är den positiva sidan av det hela.
Sedan när det gäller hur man ytterligare ska förstärka det här så var det betydligt mycket svårare att sätta fingret på det och att komma med konkreta
förslag om hur det här ska ske. Jag hör till dem som inte tror att man ska
lägga det här som ett särskilt ämne på läsordningen eller att man ska lyfta ut
det som en särskild del av en helhet. Det här är någonting som ska genomsyra
allt. Man ska inte bara göra en temadag och så har man gjort undan detta.
Det måste finnas med i det dagliga livet i skolan. Projekten som man gör i
samarbete med näringen, och framför allt handelskammaren, är värda att
understödas väldigt varmt. När det gäller säljutbildning och hur man ska
sprida vidare tankegången kring entreprenörskap så tror jag att man i alla
sammanhang ska söka det hos dem som jobbar ute i verkligheten. Där kan vi
hitta de goda exemplen. Det vill jag ytterligare betona.
Till sist, herr talman, en sak som jag har glömt de i de andra tre motionerna. Det har smugit sig in ett litet fel i tituleringen i våra betänkanden. Jag säger detta när gäller det här betänkandet. Vi ska försöka förbättra oss i framtiden. Vad gäller vicelantrådet Britt Lundberg har hon i vårt betänkande fått
beteckningen landskapsregeringsledamot. Ska vi vara formellt riktiga ska det
stå vicelantråd. Vad gäller den här motionen anför jag det som en rättelse.
Tyvärr glömde jag det i de två tidigare motionerna.
Talmannen
Rättelserna antecknas. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först betänkandets kläm och
därefter motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs först betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Enda behandling
8

Införandet av AX-koden för biltrafik
Lagutskottets betänkande (LU 23/2009-2010)
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 14/2007-2008)
Ärendet avförs.

Remiss
9

Ändring av landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet
Ltl Raija-Liisa Eklöws m.fl. lagmotion (LM 3/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänt.
Diskussion.
Ltl Raija-Liisa Eklöw

Herr talman! Eftersom vi i Ålands delegation av nordiska rådet har upplevt
dagens system med att våra två representanter har personliga suppleanter,
tar vi oss friheten att komma med ett förslag om en ändring av 2 § i landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet.
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Ändringen går i korthet ut på att vi 2 § antecknar att inom sju dagar från
lagtingets öppnande utser lagtinget bland lagtingsledamöterna två medlemmar av Nordiska rådet och två suppleanter.
Vi önskar att denna lag träder i kraft den 1 november är så att den hinner
tillämpas när vi nästa gång väljer representanter till Nordiska rådet.
Det ökar Ålands möjligheter att delta i mötena eftersom dagens system är
lite begränsande. Om min ersättare inte kan fara till ett möte så kan inte den
andra representantens, Fredrik Karlströms suppleant representera mig, även
fast han skulle vara tillgänglig. Det är sådana här små saker som vi har tyckt
att vore viktigt att ändra.
Till saken hör också att Ålands delegation är en del av finansdelegation. I
riksdagen väljer man heller inte personliga suppleanter utan man väljer 18
ledamöter och lika många ersättare för dessa. Det är Helsingforsavtalet som
styr det nordiska samarbetet. Där skrivs det inte någonting om suppleantskapet.
Lagutskottet kan ju titta på skrivningarna och tolka dem när de var uppe
1983 när dåvarande landskapsstyrelse gjorde en framställning till landstinget
angående Ålands representation i Nordiska rådet. Då antecknade man i detaljmotiveringen för den här paragrafen om antalet representanter. Man
ökade från en representant till två representanter och man skrevs så här i detaljmotiveringen; ”i Helsingforsavtalet anges inte uttryckligen att de suppleanter som utses för medlemmarna i nordiska rådet skall vara personliga,
men med hänsyn till att medlemmarna utses på politisk bas, med beaktande
av de politiska styrkeförhållandena i respektive folkrepresentation, måste
detta anses det bara förutsatt.” Det här kan man ju tolka så att när man i
finska eller svenska riksdagen väljer representanter så väljer man alltid representanter i den ordningen från samma parti. Men det blir ju inte en fråga
för oss eftersom vi i samma parti inte kan ha två representanter. Vi har tolkat
det som om vi har full rätt att föreslå den här ändringen. Tack, herr talman.
Talmannen
Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet.
Remiss
10

Reform av föräldraledigheten
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 27/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkänt.
Diskussion.
Ltl Danne Sundman

Talman! Jag brukar inte vara den som påpekar hur många ledamöter som är
närvarande. Jag tycker att det är lite få med tanke på den här frågans vikt.
Jag tycker att det här är väldigt viktigt för framtida åländska generationer. Nu
blir det genast lite bättre, tack för det.
I den här motionen föreslår jag ett ganska djärvt förslag att man ska titta
på Islands modell för föräldraledighet. På Island har pappor och mammor
har rätt till föräldraledighet i tre månader var. Rätten kan inte överföras. Den
ena av föräldrarna har rätt till ytterligare tre månader, man får välja vilkendera av föräldrarna som är det.
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Det här har lett till en närmast revolutionär förändring på Island. Så gott
som alla pappor tar ut föräldraledigheten, vilket i sin tur har direkta och indirekta effekter för föräldraskapet.
Det finns mycket forskning kring det här. Island lyfts hela tiden fram som
det positiva exemplet.
När det gäller de åländska siffrorna så är de lite bättre här än i Finland,
men siffrorna är inte lika bra som i Sverige. Till den här delen följer vi kanske
mera den svenska kulturen än den finska. Trots det, ligger vi milsvida avstånd
från Islands föräldraledighet.
Varför vill jag då detta? Det här är ett ganska stort intrång i föräldrars valmöjlighet. Jag tror, i likhet med många andra jämställdhetsåtgärder, att man
måste i ett visst skede av utvecklingen ha lite tvång, ungefär som när vi införde kvotering i politiska organ. Det har lett till att det finns kvinnor som kan
tekniska frågor i tekniska nämnder runt om i kommunerna. Det finns män
som är intresserad av sociala frågor osv. Det har ökat rekryteringsbasen.
En sådan här åtgärd skulle leda till samma utveckling här som på Island.
Jag är övertygad om att många fler fäder skulle ta ut föräldraledighet.
Varför är detta så viktigt? Kort beskrivet; när man har varit pappaledig,
vilket jag själv har varit och många andra åländska fäder också, får man ett
helt annat engagemang och insikt i föräldraskapet. Enligt forskningen följer
detta med hela barnets uppväxt. Detta kan man säkert också få utan att vara
pappaledig. Jag säger inte att alla som inte är pappaledig på något vis är dåliga. Att vara pappaledigt ger en möjlighet att koncentrera sig på att få en relation till barnet som man svårligen får annars.
De indirekta effekterna av detta beskrivs i olika forskningsrapporter där
slutsatserna är idel positiva. Det är bra för barnen att ha båda föräldrarna
närvarande. Det ger också pappan möjlighet att utvecklas som förälder. Man
får en helt annan inställning till föräldraskapet och man kan klara logistiken
som det innebär att vara hemma med barnen. Man utvecklas också som individ.
Det finns flera stora svenska arbetsgivare som mer eller mindre tvingar
sina manliga anställda att ta pappaledighet. Det är tydligt att de utvecklas
som individer, kan hantera stress bättre, kan hantera logistik bättre och de
blir bättre på att kommunicera på arbetsplatsen. Det finns många faktorer
som man forskar om. Företagen ser det som en viktig vidareutbildning och
kompetensutveckling för personalen att vara föräldraledig.
Det här har kvinnor gjort i alla tider. De har fått den här kompetensutvecklingen. För fäder är det fortfarande väldigt låg andel som tar ut pappaledighet här på Åland. Man är även i Sverige missnöjd med den siffran, även
om siffran är hög men inte alls lika hög som på Island. Jag tror att man måste
vara djärv och försöka införa det här för att uppnå den här utvecklingen. Det
är en insikt jag har kommit till när jag har varit föräldraledig. Jag hoppas givetvis att det ändå ökar tills den här ändringen görs. Jag tror att om pappor
skulle veta hur det är vara pappaledig så skulle många flera ta pappaledigt.
Jag tror inte att någon skulle vara missnöjd med den här uppdelningen.
Skulle man ha den kunskapen, som man har efteråt, skulle man absolut ta
tillfället i akt, även om det innebär ett stort avbräck både ekonomiskt och karriärmässigt. Redan tre månader kan vara en lång tid att vara borta från arbetet. Det har jag själv fått erfara. Det har hänt mycket här i Ålands lagting under de tre månaderna som jag har varit borta. Det finns säkert arbetsplatser
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som utvecklats ännu snabbare. Men trots detta, så tror jag att de allra flesta,
om de visste hur det skulle vara att vara pappaledig, skulle värdera pappaledigheten högt.
När det väl införs så tror jag inte att det är så många som är emot det. Men
på resan dit finns det säkert åsikter, både från pappor och från mammor, om
att göra en sådan här förändring. Den diskussionen är jag beredd på.
Jag föreslår, eftersom det här är riksbehörighet, att landskapsregeringen
skall försöka förmå Finlands regering att göra den här förändringen. Jag vet
att det finns tankar kring detta i politiken i Finland, även om det kanske är ett
ännu större steg där. Det skulle ge en otrolig nytta för Finland som helhet.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Tack, herr talman! Det har blivit dags att ta ett steg som i praktiken utjämnar familjeansvaret mellan mamman och pappan, så säger jämställdhetsminister Wallin i ett pressmeddelande. Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som jobbar med föräldraledigheten. Man överväger ett förslag till ett ändrat system och då diskuterar man den isländska modellen. Men kanske inte 3 månader utan 6 + 6
+ 6 månader, vilket betyder att mamman tar ut sex månader, pappan tar
upp sex månader och sex månader delar man på enligt överenskommelse. Det här är inte någonting som är färdigt men det ligger ändå i en
arbetsgrupp och man jobbar med det. Jag tror att det här kan vara ett
framsteg. Jag har funderat på det här många gånger. Jag tror att detta är
en bra sak. Jag tycker att ltl Sundman har förklarat här hur bra det är
med pappor som är hemma.
Ltl Danne Sundman, replik

Talman! Jag vet att det här är på gång också i Finland. Vad vore bättre
än ett flankstöd från Ålands lagting för de här idéerna? Finland betecknas som ett konservativt land när det gäller detta. Jag tror att det kommer att bli mycket diskussion. Man har tidigare tagit djärva steg i Finland när det gäller sådana här frågor. Så varför inte? Det kan hända att
man kommer till att det här är rätt. Utökar man det dessutom till 6 + 6 +
6 är man ju världsledande. Då är det Island som efter. Det vore ju
drömmen om det skulle ta en sådan vändning. Jag tror att allt stöd behövs för sådana krafter som förespråkar den här utvecklingen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Jag stöder ltl Sundmans tankegångar. Jag kan bara bekräfta det som ltl Dahl sade. Man har tillsatt en arbetsgrupp på socialoch hälsovårdsministeriet för att se över det här. Landskapsregeringen
har också gett sitt stöd till jämställdhetsminister Stefan Wallin. När han
var här på besök diskuterade vi den här formen och gav vårt fulla stöd
från Ålands sida. När det sedan kommer en rapport har vi möjlighet att
ge utlåtande om den också. Det är mycket viktiga frågor. Jag tror att det
skulle ha en stor påverkan på hela samhället om man skulle dela på ansvaret för föräldraskapet. Jag tror faktiskt också att det påverkar hur
våra barn och ungdomar mår.
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Den isländska modellen visar också att man sänker skilsmässofrekvensen. Det finns många intressanta bieffekter av en sådan här familjepolitisk reform.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det gläder mig att ministern är på samma linje och att
landskapsregeringen redan har agerat i frågan. Det är precis som ministern säger att det har många positiva indirekta och direkta effekter,
t.ex. skilsmässofrekvensen är enligt svensk forskning drastiskt mycket
lägre i familjer där papporna har varit hemma med barnen eftersom
man förstår sig på situationen på ett annat sätt.
Utan att ha belägg, i någon forskning som jag har tagit del av, så tror
jag att det kan ha stor inverkan på ungdomars psykosociala hälsa som vi
har problem med här på Åland, särskilt när det gäller unga flickor. Det
kan mycket väl vara så att flickorna skulle ha mått bättre om deras pappor skulle ha varit mera närvarande. Det här kan vara väldigt känsligt
att föra fram. Jag tycker att vi måste vara så pass ärliga och kritiska till
oss själva och fråga oss vad orsaken är till de här fenomenen som vi
kämpar med?
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Det finns också andra intressanta tankegångar hos minister Wallin. Det faktum att det är kvinnorna som tar ut föräldraledighet har konsekvenser på utvecklingen av kvinnolönerna och på karriärmöjligheterna. Men också det faktum att man borde få en rättvisare fördelning mellan arbetsgivaren. Det är kvinnornas arbetsgivare som betalar föräldraledigheten till stora delar. Där borde samhället ta ett större
helhetsansvar.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det håller jag med om. Det finns inte någon jämställdhetsfråga som har en lika stor dignitet som den här. De effekter de har på
kvinnors möjligheter i arbetslivet och de effekter det har på arbetsgivare
som har en många kvinnor anställda och deras del av bördan. Det är
mycket bra om man tittar på just den biten. Visst ska samhället ta ett
ansvar här. Man får ju ändå kanske ta det ansvaret sedan om vi inte har
bra föräldraskap. Om föräldraskap leder till skilsmässan och deprimerade ungdomar osv. Det kostar ändå i slutändan. Det är kanske bäst att
betala i förebyggande syfte och underlätta utvecklingen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Jag begärde replik mest för att ge motionsställaren
mitt stöd. Jag var själv föräldraledig första gången 1983, jag var ganska
tidigt ute. Man får enormt bra kontakt med barnen. Jag kan varmt rekommendera det.
Vi har i social- och miljöutskottet tagit del av den i svenska modellen.
Vi omfattar den, tycker att den är bra men det ligger utanför vår lagstiftningsbehörighet. I diskussionen som vi har haft kan vi konstatera att vi
ställer oss bakom det.
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Sedan finns det två sidor med det här. Som det har framkommit i diskussionen släpper inte alltid kvinnorna ifrån sig ledigheten. Man är
ganska bestämd att man vill ha den här förmånen själv. Därför kan det
vara bra att man har lagstiftning på det här området. Man lägger oftast
hela skuldpaketet i famnen på männen. Det är kanske så att männen
inte får tillfälle att vara pappaledig, även fast man skulle vilja det.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag tror att det kanske inte är självklart att mammorna är
med på detta, som jag sade i mitt anförande. Från visst håll kanske man
se det som om man tar bort en rättighet som mammorna har. Där måste
man vara tydlig och argumentera att det här är någonting som man ska
dela på. Om man samtidigt diskuterar att förlänga perioden, då är det
egentligen inte så stor skillnad mot nuvarande situation om man pratar
om 6 + 6 + 6 beroende på ersättningsnivåerna, som är helt avgörande.
Det kommer säkert också sådana inslag i diskussionen. Jag hoppas att
befolkningen skulle vara lika enig i den här frågan som dess företrädare,
då är det inte några problem här på Åland.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Roger Slotte

Herr talman! Ltl Danne Sundman föreslår att vi borde få igång en diskussion
med Finlands regering för att förändra bestämmelserna om föräldraledigheten enligt en modell från Island. Mamma skall vara hemma tre månader och
pappa tre månader, något som inte är utbytbart. Dessutom har man tre månader som föräldrarna själva får disponera som de vill.
Herr talman! Jag är för valfrihet och emot onödig reglering av sådant som
individen måste få bestämma själv.
Det är inte lagtinget som ska bestämma vem av föräldrarna som ska stanna
hemma med de små barnen och hur man väljer att dela på föräldraledigheten. Det är varje familjs privata angelägenhet. De som önskar har redan idag
valmöjligheter. Jag tror verkligen att föräldrarna kan klara det här avgörandet utan förmynderi. Alla familjers livssituation är olika och det är inte så att
en enda modell passar alla. Därför är det viktigt med ett flexibelt system som
möjliggör många olika lösningar. Och om det sedan visar sig att kvinnorna i
större utsträckning väljer att vara hemma med barnen därför att de vill det,
varför skall lagtinget då förhindra det?
Dessutom tycker jag att man har glömt att fokusera på barnets bästa i
denna fråga. Det finns forskning som visar att barn som separeras från
mamman i tidig ålder, senare i livet kan få problem att skapa varaktiga relationer. För det lilla barnet är kontinuitet viktigare än något annat. Det som är
bäst för föräldrarna behöver inte vara bäst för barnet.
Herr talman! Ltl Sundman säger att pappor som varit föräldralediga är
bättre pappor än de som inte tagit ut någon föräldraledighet. Hurudan man
är som mamma och pappa är olika beroende på individ. Varje familj vill sitt
barns bästa och väljer det de anser blir bäst för barnet.
Herr talman! Däremot tycker jag det är bra att pappor när de så vill, stannar hemma med sina barn, inom det system vi har idag redan. Blir de då
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också bättre pappor, som mer kommer att engagera sig i sina barn och bli
goda förebilder, är det bara bra.
Ibland kan vanligt sunt förnuft vara bättre än en massa regler.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Säg den glädje som varar för evigt! Vi fick just ett exempel
på de åsikter som finns mot det här förslaget. Visst är det så, jag är också
för valfrihet, men statistiken talar för sig. Hur många pappor tar ut sin
pappaledighet? I alla system som upprätthålls i vårt samhälle, marknadspolitik och familjepolitiken osv. så är det lagstiftningen som sätter
gränser för valfriheten. När vi ser hur positivt det har slagit ut på andra
håll när man har infört det nya regelverket, så varför ska inte vi kunna ta
åt oss av den forskningen som finns kring de här förändringarna? Vi reglerar ju individens frihet på många sätt, t.ex. miljölagstiftningen eller
viljan att underordna sig Bryssel. Tänk om ltl Slotte skulle ha varit lika
frispråkig när det gäller Lissabonfördraget och sagt nej. I och med
många sådana beslut gör vi mycket större inskränkningar i den personliga friheten, som ju inte har den positiva verkning som det här har.
Ltl Roger Slotte, replik

Herr talman! Jag tycker att ltl Danne Sundman talar för att vi ska ha
ännu mera reglering. Samtidigt pratar han om Lissabon och EU och säger att vi inte ska ha så mycket reglering. Det här är någonting som inte
passar ihop.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det som inte passar ihop i så fall är ltl Slottes motstånd
mot reglering, i det här fallet, och starka vilja att underordna sig andra
beslutande organ i andra fall. Jag har varit med och infört många regleringar under min tid här i Ålands lagting. Jag kan nog tänka mig regleringar när regleringarna är motiverade för att uppnå viss nytta. Särskilt
sådan nytta som man, mot bakgrund av studier av andra samhällen som
har infört samma sak, ser tydliga positiva effekter, både direkt och indirekt. Jag har inte några problem att stå för att jag gör avkall på den personliga friheten bara det har konkret nytta, vilket det ju har. Det ser vi
tydligt. Det finns nästintill helt samstämmig forskning till att det här är
något som gör nytta för familjen.
Ltl Roger Slotte, replik

Herr talman! Det finns många olika forskningar. En del forskningar visar att det är bra såsom Danne Sundman framförde, andra forskningar
visar att det är bra att barnet är länge tillsammans med mamman. Därför tycker jag att man i första hand måste tänka på barnets bästa och
inte att man ska förverkliga sig själv som förälder.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Jag delar inte heller ltl Slottets uppfattning. Precis som ltl
Sundman påpekade så finns det entydig forskning från Island som visar
att detta har haft en mycket god effekt på det isländska samhället. Vi in-
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förde också kvoteringar i det politiska livet. Vi har 40-60 i dagsläget. Ser
man på föräldraledigheten, som i alla fall betalas av skattepengar, så är
det en intressant diskussion. Personligen tror jag väldigt mycket på den
här modellen.
Ltl Roger Slotte, replik

Det verkar som om minister Sjögren gör det här till jämställdhetsfråga.
Jag tycker inte att man kan sätta ett jämställdhetsperspektiv just i den
här delen av debatten. Vi måste för det första tänka på barnets bästa.
Olika undersökningar visar också att det kan skapa problem om man
inte har kontinuitet i barnens uppfostran.
Däremot tycker jag att man i jämställdhetsfrågorna i första hand ska
jobba för samma lön för lika arbete för kvinnor och män.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! En sak som påpekats när man diskuterar jämställdhet och
föräldraledighet är det faktum att kvinnors lägre löner beror till viss del
på att kvinnor tar det stora ansvaret hemma. Man är föräldraledig. Då är
det svårt att både få likvärdig lön för likartat arbete och att göra karriär.
Det här är ett mynt med flera sidor. Men definitivt är det ju en jämställdhetsfråga, visst är det ju det.
Ltl Roger Slotte, replik

Herr talman! Angående lönesättningen, den som har samma utbildning
skall rimligen ha samma lön oberoende om man är man eller kvinna.
Jag kan inte se någon skillnad i det. Däremot kan livslönen bli lägre om
den ena föräldern är mer hemma än den andra föräldern. Det finns
också ytterligare ett pensionssystem som från år 2005 ska täcka upp att
man ska få pensionspoäng för att man är hemma.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Tack, herr talman! Jag tänkte ta upp aspekten med jämställdhet som
togs upp i en tidigare replik. Jag tycker absolut att detta är en jämställdhetsfråga. Här missar kvinnorna ganska mycket i sina karriärer. Ltl
Slotte nämnde detta med lika lön, men man blir att släpa efter när man
som kvinna är längre hemma. Den pensionsgrundande delen uppgår till
500 euro. Man tjänar mera ut i förvärvslivet än 500 euro, som man får
pensionspoäng på. Det är nog egentligen ingenting man ska hänvisa till
och tycka att det är en stor trygghet för kvinnorna att vara hemma. Det
är lite till än vad det är det har varit tidigare. Man pratar om att det är
det bästa för barnet. Men ibland undrar man om det är föräldrarnas rätt
till barn och eller barns rätt till föräldrar?
Ltl Roger Slotte, replik

Herr talman! Jag tycker att man måste att man investerar i sina barn.
Om mamma eller pappa är mer eller mindre hemma, det är fullt möjligt
att välja i dagens system, utan regleringar. Med sunda förnuftet ska man
välja hur man vill ha det. Det finns ingenting som säger att det inte går
att göra det.
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När det gäller pensionspoängen från 2005 så det är ändå en förbättring mot tidigare.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Tack, herr talman! Visserligen, med sunt förnuft kan man göra mycket,
det tror jag. Men vi har sett, under ganska många år, att det sunda förnuftet kanske inte riktigt reglerar jämställdheten i en sådan här fråga.
Därför tror jag på det här och jag stöder det varmt att man för fram det.
Jag är glad för att man har börjat jobba med det i riket.
Ltl Roger Slotte, replik

Tack, herr talman! Jag måste tolka det som så att ltl Ulla-Britt Dahl
tycker att föräldrarna inte har sunt förnuft.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! En mycket intressant motion att fundera lite mer filosofiskt
kring hur man faktiskt kunde få det här att fungera på ett bra sätt med fördelningen av föräldraledigheten. Vi vet hur statistiken ser ut. Det är kvinnorna som tar ut den största delen. Det kan man sedan tycka och tänka vad
man vill om. Jag tror för egen del att vi ska gå mot ett system som gynnar en
så jämn fördelning som möjlighet. Det är till nytta för barnen, det är till nytta
för familjerna och det är till nytta för samhället som helhet.
Sedan kan man alltid ställa sig frågan i vilken utsträckning man ska göra
det här tvingande eller om man ska göra det motiverande?
I Sverige har man försökt sig på att göra det här motiverade. Den regering
som nu sitter har infört någonting som man kallar för jämställdhetsbonus.
Man har också gjort en utvärdering, som kom precis här dagarna. Man är inte
hundraprocentigt nöjd med hur det blev att fungera med enbart morot. Det
blev inte vad man hade förväntat sig. Man hade trott att många fler skulle
välja att gå in i systemet med jämställdhetsbonus.
Kort sagt kan man säga att jämställdhetsbonussystemet handlar om att
man jämnar ut inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män genom någon
typ av skatteavdragssystem. Det här visar tydligt att det inte fungerar. I Sverige har man konstatera att det inte leder till den önskade effekten.
När man tittar förslaget, som ltl Danne Sundman har lagt med den här
motionen, så borde man också titta på möjligheterna hur man ytterligare kan
styra valet och ge incitament för att öka det här. Jag säger inte att det ska vara
ett system som man har Sverige. Speciellt inte nu när man har gjort den här
utvärderingen. Man behöver tänka på hur man kan få detta att ske på bästa
möjliga sätt.
Tar man den sedan detta djupt ideologiskt så skulle jag hoppas att var och
en gjorde den här bedömningen själv och vi fick ett system som gjorde att det
här blir en jämnt fördelat utgående ifrån det. Så länge vi har klyftorna i våra
lönesystem, att vi inte har fått arbetsvärderingssystemen utförda, och vi har
oskäliga klyftor mellan kvinnor och mäns löner, då ser jag att det kan finnas
ett behov av att också göra insatser ifrån samhällets sida.
Från min sida tycker jag att det här är ett mycket intressant förslag som
man ska titta vidare på. Att ge tre månader till mannen och tre månader till
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kvinnan vilka inte är utbytbara tycker jag att helt klart är någonting som man
bör fundera på. Jag tycker heller inte att man i det här läget ska låsa sig vid
någon enskild modell. Det viktiga är rubriken på hemställningsmotionen; en
reform av föräldraledigheten så att vi får en fördelning som är något annorlunda än vad den är idag. Tack, herr talman.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Tack, herr talman! Jag tycker att det var ett bra anförande ltl Ehn hade.
Jag säger inte heller att man kanske behöver låsa sig precis vid den isländska modellen som nu är framlagd. Man ska kunna titta på flera möjligheter och komma till bästa möjliga resultat av det hela. Man behöver
definitivt inte låsa sig. Jag tror att en viss fördelning kanske nog ska
ligga i botten i alla fall.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Man noterade inte att jag begärde replik tidigare i samband
med ltl Slottes anförande. Därför begärde jag ordet nu. Men det blir bara ett
kort anförande. Nu är tyvärr inte ltl Slotte här, men han kanske hör ändå vad
jag säger.
Jag vill börja med att säga att jag beundrar folk som säger vad de tycker,
oavsett om det inte är så alldeles politiskt korrekt. Jag håller med ltl Slotte
när han säger att det behöver vara valfrihet, att familjerna själva ska kunna få
välja i så stor utsträckning som möjligt. Jag tror att man ska vara försiktig
med att generalisera när man diskuterar den här typen av frågor. Redan den
korta debatten vi har haft visar att en ledamot pratade om att forskningen visar att det går bättre för barnen framöver i livet om papporna är hemma medan den andra ledamoten hänvisade till forskning som sade att det var bättre
om mammorna var hemma. Jag tror att man ska vara försiktig med att generalisera. Man kan väl enas om att det bästa för barnen är ju om båda föräldrarna är engagerade så mycket som möjligt.
Ltl Slotte sade att vanligt sunt förnuft är bättre än regler. Det håller jag
också helt och hållet med om. I de bästa av världar är det ju så. Men ibland är
det faktiskt så att man måste hjälpa det sunda förnuftet. När det gäller orsakerna till att det ser ut som det ser ut och det som motionären vill åtgärda så
finns det säkert fler orsaker till det. Nedärvda roller och löneskillnaderna är
väl kanske de främsta orsakerna. Jag är inte alldeles kategorisk i den här frågan. Jag känner stor sympati för det som motionären vill åstadkomma. Jag
väntar med spänning på vad social- och miljöutskottet ska komma fram till.
Det ska bli intressant.
Avslutningsvis, herr talman, det som är ett stort bekymmer är att det här
inte är vår behörighet. Man kan inledningsvis tycka att det här är ett omöjligt
projekt om man via Ålands landskapsregering ska försöka få rikslagstiftningen ändrad så att vi får en större jämlikhet när det handlar om föräldraledighet.
En direkt nackdel, som jag finner i den här motionen, är att klämmen är
lite onödigt snäv formulerad. Man borde mera ha tagit sikte på att försöka få
till stånd en reform av föräldraledigheten. Det blir så väldigt lätt för social-
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och miljöutskottet att förkasta den här motionen med motiveringen att
klämmen är för snäv. Det var de kommentarerna jag hade.
Ltl Danne Sundman, replik

Talman! Att klämmen skulle vara för snäv? Det håller jag inte med om.
Det står ju att det handlar om att förändra bestämmelserna för föräldraledigheten enligt modell från Island. Modell från Island kan betyda
mycket mera. Det kan betyda den av minister Wallin i Finland förespråkade modellen med 6 + 6 + 6 och det kan ha de här ingredienserna som
har nämnts i debatten. Jag tror inte att det är ett problem att modellen
är för snäv. Den måste vara så snäv att man får det tvånget. Att en del
måste tas ut av pappan annars förfaller den. Annars får man ingen förändring i det här fallet.
Ltl Anders Eriksson, replik

Trots att jag i alla sammanhang förespråkar valfrihet så håller jag med
om det sista. Jag tror faktiskt att det är så p.g.a. nedärvda roller och flera
orsaker som jag nämnde tidigare. Jag vill att huvudmotionären noterar
att jag i grund och botten är positivt inställd till det här förslaget. Jag
tyckte det är lite synd att klämmen, enligt mitt förmenande, är onödigt
snäv. Notera att jag inte försöker förkasta motionen redan nu. Jag hoppas att social- och miljöutskottet inte bara hänger upp sig på det, utan
att man försöker komma runt den här ganska kategoriska formuleringen; enligt modell från Island. Det är det som låg bakom det jag sade.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Om man hörde utskottets ordförande Åke Mattson här tidigare så tror jag att det finns en öppen attityd i utskottet att titta på det
här och väga in också andra ingredienser än exakt dem som finns i systemet på Island. Det isländska systemet kom till i ganska rask takt. Alltinget tog ett beslut utan diskussion. Det var nästan lite överraskande
när det infördes. Det var väl för väl, eftersom det har fått många andra
länder att fundera på de här frågorna och ta modell från Island, även om
man sedan har sina egna nyanser. Där ser man hur ett litet land kan
tjäna som exempel för hela världen. Det är någonting som säkert också
intresserar ltl Anders Eriksson.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ja, vad säger man om det sista? Givetvis! Vi kan väl avsluta den här diskussionen, åtminstone för mitt vidkommande, och säga att vi får hoppas
på de öppna attityder som sades att fanns hos social- och miljöutskottet.
Så att ltl Sundman och jag kan luta oss tillbaka och hoppas att man får
till stånd en reform av föräldraledigheten så att papporna tar en större
del av föräldraledigheten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Camilla Gunell

Herr talman! Jag vill också för min del säga något i den här angelägna frågan.
Jag tycker att det är en mycket sympatisk och bra motion som ltl Danne
Sundman har lämnat in. Vi har också många gånger diskuterat den här frå-
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gan i partiet men vi har inte motionerat om det i Ålands lagting eftersom frågan är riksbehörighet. Däremot är det bra om lagtinget har den här diskussionen och synpunkterna kan ges vidare till riksdagsledamoten för vidare åtgärder.
Jag tycker också det är bra att vi tar inspiration från andra nordiska länder.
Det är ju därför vi ingår i det nordiska samarbetet. I den här frågan går Island
före i många avseenden. Tar man andra frågor som jag tänkte göra en liten
parallell till, kvotering vad gäller bolagsstyrelser, är det Norge som också går
före.
För mig handlar det här om jämställdhet i allra högsta grad. Det handlar
om jämställdhet både inom föräldraskapet och på arbetsmarknaden. Kvinnor
diskrimineras fortfarande i någon mån på arbetsmarknaden, mycket tack
vare sin förmåga att vara den som kan få barn. Särskilt uppenbart blir det i
samband med anställningar av kvinnor i 30-årsåldern, som trots sin kompetens kanske åsidosätts därför att man utgår från att det så småningom blir
moderskapsledigheter. Blir det här mera likvärdigt både när det gäller mannens och kvinnans frånvaro från arbete så då kommer man ifrån situationen
att kvinnor väljs bort tack vare sin förmåga att föda barn.
Man kanske mera skulle lyfta fram dels kvinnors rätt på arbetsmarknaden
men framförallt också mäns rätt till sina barn. Jag har inte undersökt det
närmare men jag tror att det också i många fall lever kvar en sådan bild att
många mammor vill ha den här tiden hemma, gärna hela den tiden. Det kan
finnas män som har svårt att hitta in i föräldraskapet. Därför ger det här en
rättighet till tre månader hemma med ett litet barn. Barnets bästa är absolut
också att få vara med sin far lika mycket som att få vara med sin mor.
Man tycker förstås att det här är saker som föräldrarna själva kan bestämma och reglera i vilken mån man ska dela på föräldraledigheten. Det är
en förhoppning man kan ha. Eftersom samhällsproblemet kvarstår så kanske
man i lagstiftande församlingar måste diskutera hur man ska rätta till det.
Det är därför som den här typen av frågor kommer upp, man kanske också
måste lagstifta rätten till föräldraledighet.
Vad gäller kvinnors plats i bolagsstyrelser så har Norge lagstiftat om att det
ska finnas minst 40 procent kvinnor i bolagsstyrelserna. Det har faktiskt fått
en effekt. Tidigare var det är det mycket, mycket marginell. Särskilt på Åland
är det mycket marginellt hur många kvinnor som sitter i bolagsstyrelser. I
Sverige har regeringen sagt att redan ett hot om kvotering kan få en viss effekt i rätt riktning. Sedan får man tar vägen längre fram huruvida man faktiskt genomdriver en kvotering. Det kan ibland vara det enda sättet att svänga
en samhällsutveckling som inte svängs av sig självt eller med sunt förnuft, om
man vill kalla det som så.
Sedan skulle jag vilja anföra en annan sak vad gäller hela terminologin
kring mamman och pappan osv. Det är viktigt att komma ihåg att familjen i
dagsläget ser väldigt olika ut. Man måste hela tiden ha en öppenhet. En familj
kan vara en mamma och ett barn, det kan också vara två mammor och det
kan vara två pappor. Det är viktigt att ha en terminologi där man har en
könsneutral terminologi och kanske talar om partner istället för pappan osv.
Det kommer vi till en motion senare idag, samkönade pars rättigheter.
Det var mina reflektioner kring motionen som jag tycker att är i rätt riktning. Tack, herr talman.
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Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Tack, herr talman! Jag håller med Gunell i den här frågan. Det som man
kan konstatera är att långa familjeledigheter inte är oproblematiska när
det gäller kvinnors anställning. Eftersom man är länge borta så visar det
sig att det sänker kvinnolönerna. Man hänger inte med i utvecklingen
och där man har arbetsvärdering hänger man ändå inte med för man är
inte med på tåget.
Målet bör ändå vara att få en jämnare fördelning mellan kvinnor och
män. Jag kan också hålla med om terminologin där. Det är kanske något
som man bör tänka på. Man har sett i lagarna, där det har ändrats med
adoption, att det handlar mycket om partnerskap. Jag tror nog att det
kommer mer och mer. Men det är ett bra påpekande.
Ltl Camilla Gunell, replik

Ltl Ulla-Britt Dahl känner ju väl till det här med sin bakgrund i det fackliga arbetet. Det är också så som statistiken visar. Kvinnor blir mindre
attraktiva på arbetsmarknaden efter att man har varit borta länge och
ofta då hemma med barn. Får man många barn på rad kan det t.o.m.
vara så att man är borta upp till tio år ifrån arbetsmarknaden. Då är det
väldigt svårt att återkomma. Då har man tappat både i löneutveckling, i
kompetensutveckling och man har naturligtvis också tappat i pensionspoäng. Därför är frågan också arbetsmarknadspolitisk, familjepolitisk
och den är jämställdhetspolitisk.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman

Talman! Jag begärde ordet en gång till efter ltl Slottes inlägg. Det är synd att
ltl Slotte inte är här nu. Men han har sin fulla rätt, som gammal skogsbruksingenjör, att vara stockkonservativ, om man får skoja lite.
Den åsikten, som ltl Slotte förfäktar, har nog många. Det ska man inte
sticka under stol med. Många har den åsikten att politiker inte ska blanda sig
i föräldrarnas val. Jag tror att han har många med sig. Men där har vi ett ansvar också som politiker att vara opinionsbildare, inte bara följa i ledet utan
säga till när vi ser tydliga exempel som är stadfästa i forskning, att om man
ändrar i det här systemet så får det dessa positiva följer. Då måste vi politiker
också våga sticka ut näsan och föreslå förändringar. Det har vi gjort i många
fall under självstyrelsens historia. Ibland är Åland på vågens framkant.
Ibland vågar vi använda självstyrelsen till framsynta förändringar. Jag hoppas att vi kan ge flankstöd till de krafter i Finlands riksdag som kan gör förändringar.
När det gäller vad som är bra för föräldrarna och vad som är bra för barnen
så nog säger vi ofta att det här gör vi för barnens bästa, men vi gör det för föräldrarnas bästa. Jag skulle säga att den här åtgärden uttryckligen är för barnens bästa. Ser man till barnens bästa så är det alltid bra om man har två föräldrar. Det är t.o.m. bättre om ett barn har två pappor eller två mammor än
om barnet inte har någon förälder. Det kommer vi till i en motion senare. I en
kärnfamilj som innehåller mamma, pappan och barn så är det alltid bättre för
barnet om båda föräldrar är aktiva i barnens uppväxt. Är man hemma med
barn så får man en helt annan början på den processen. Forskningen visar att
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den processen varar hela livet ut. Man har en helt annan relation när man får
en bra relation från början.
När det gäller jämställdhetsaspekten har det slagit mig, och många pappalediga pappor som jag har diskuterat med, vilken otrolig inverkan det har på
karriär osv. Det här är givetvis att betecknas som en nackdel, men varför ska
kvinnorna alltid ta de nackdelarna? Varför är det kvinnans arbetsgivare som
ska ta de nackdelarna? Det är närmast frapperande att man inte tidigare har
kommit till att man måste vidta de här åtgärderna för att eliminera orättvisan
ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är ett mycket starkt argument också, då
handlar det kanske inte om barnens bästa annat än om barnet är en flicka.
Om barnet är en flicka så växer hon upp och får samma nackdelar som sin
mor hade. För att barnet ska få en bra framtid ska vi väl försöka förändra och
göra samhället mera jämställt. Det här görs för barnets bästa, absolut, både
direkt och indirekt.
Talmannen
Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Remiss
11

Samkönade föräldrars rättigheter
Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 25/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkänt.
Diskussion.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Herr talman! Det här är en viktig familjepolitisk fråga. Vi har tangerat liknande frågor och ärenden tidigare här i lagtinget. Det här är ett led i det att vi
ska få ett mera jämlikt samhället än vad vi har idag och vad många upplever
att vi har idag.
När man börjar titta ur ett annat perspektiv än vad som är dagens norm
vad gäller kärnfamiljen; mamma, pappa och barn, så ter sig vårt samhälle
väldigt ålderdomligt.
Jag har fått mig berättat att det är väldigt svårt, för att inte säga oöverkomligt i vissa fall när det gäller familjeplanering för samkönade par. Det finns
idag en lagstiftning som gör att det är möjligt för samkönade att registrera sitt
partnerskap. Med det kom det också en lagändring som möjliggör adoption
inom familjen för registrerade partnerskap.
Det finns också en proposition som ligger i riksdagen, regeringens proposition nr 15, där man också försöker komma till rätta med föräldrapenningen
enligt sjukförsäkringslagen för en partner i ett registrerat partnerskap, efter
en adoption inom familjen av ett barn som är högst ett år. Det ska bestämmas
på samma sätt som i de fall då makarna gemensamt adopterar ett barn.
Det här är framsteg som vi hoppas att ska bli förverkligade. Det är inte i
den verklighet par idag, som lever i registrerat partnerskap, lever i. Det här
får vi hoppas att blir verklighet men så är inte fallet ännu.
Därför har jag funnit anledning att också skriva en hemställningsmotion
för att vi ska lyfta den här frågan i lagtinget och att utskottet ska kunna
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komma med ett samlat utlåtande. Att man skulle få ett helhetsgrepp och ett
samlat grepp vad beträffar de här frågorna.
Det som är utanför vår behörighet är sjukförsäkringslagen, som är finsk
behörighet, den jobbar man på. Det är väldigt bra om man från den åländska
regeringens sida också ger tydliga signaler att man är intresserad av en utveckling åt det hållet och ger vägledning till riksdagsledamoten när man ska
penetrera dessa frågor i Finlands riksdag.
Vi har egen behörighet när det gäller konstgjord befruktning och hjälp till
att bli gravid för de samkönade paren. Jag har också fått mig berättat att det
här är väldigt knöligt idag. Man upplever en orättvisa och en icke lika behandling mot det som traditionella föräldrar får. Det skulle vara bra om utskottet kunde ta den här motionen till sig och beskriva hur det ser ut idag,
vilka åtgärder vi behöver bli bättre på och vilka åtgärder vi behöver göra för
att samkönade par ska känna att vi erbjuder likvärdig service också till de
grupperna. Det är viktigt att vi lagstiftare efterstävar en likvärdig behandling
för olika grupper. Idag upplever man att vi inte erbjuder det, man har en
skillnad mellan de här grupperna.
Det har framkommit i media, och många av oss har säkert kontakt med
olika parrelationer som kan bekräfta, att man ändå upplever det ganska svårt
att nå fram i de olika byråkratiska gångarna. Att det dessutom saknas lagstiftning som underlättar för de här grupperna späder ytterligare på den olika
behandlingen.
Det här är en väldigt angelägen fråga för kanske inte så många men ändå
desto viktigare att man får en likvärdig behandling, tack.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Det här är också en angelägen motion som jag stöder innehållet i. Det känns ibland som om utvecklingen står helt stilla och så
tar den sedan riktiga skutt framåt. I september i fjol trädde den här
lagändringen i kraft som möjliggör adoption inom familjer som lever i
registrerat partnerskap. Den här propositionen, som vtm Lindholm
hänvisar till, rättar till föräldrapenning, faderskapspenning och ger
samkönade par samma rättigheter. Den är så förankrad att det finns ett
datum för ikraftträdelse. Det är redan den 1 september det här året. Här
har man tagit ett jätteskutt framåt som är väldigt positivt.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ja, de finns ett datum för ikraftträdelse. Vi är inte i september
ännu. Därför tycker jag att det är väldigt väsentligt att man lyfter den
här frågan också i Ålands lagting. Även om inte vi har behörigheten, så
är det viktigt att vi diskuterar det och ger dem signalerna. Det här rör
också flera människor ute i vårt eget samhälle, som vi de facto inte direkt kan ändra lagstiftningen för när vi ser att det finns ett behov. Men
vi kan ge dem tydliga signaler.
Vi kommer att ha olika kontakter här under våren, Vi kommer att ha
en mottagning på Ålandskontoret i Helsingfors. Jag kommer själv att
lyfta den här frågan där och säga att det också är viktigt för oss ålänningar att det går i en viss riktning.
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Sedan finns det också saker som lyder under vår egen behörighet t.ex.
möjligheten att bli gravid och den service som erbjuds inom ÅHS. Den
servicen kan också bli bättre och där kan vi själva göra någonting.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Det håller jag också med om. Jag tycker också att det finns
ett arbete att göra på hemmaplan. I utdelningen av årets PAF-medel fick
Regnbågsfyren PAF-medel för att ha ett informationsprojekt; ”Våga veta
Åland”. Det är också en viktig sak i den allmänna informationen, att få
för en ökad kunskap och förståelse också i det åländska samhället.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det är säkert bra att man ger projektmedel till olika intresseorganisationer. Men intresseorganisationen har inte i det här fallet eget
säte och stämma i det politiska beslutet. Därför är det viktigt att vi som
har det lyfter det på en politisk nivå så att vi får en förändring. Om man
har ett projekt för att informera så har det inte samma politiska betydelse. Det har mera en utbildande betydelse för allmänheten. Det i sig är
jättebra. När det gäller politiska beslut då är det här i salen och i landskapsregeringen som det ska tas. Därför är det viktigt att vi också lyfter
det på det här planet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Tack, herr talman! Det är en mycket viktig motion som vtm Lindholm
har när det gäller samkönade par. Jag tycker det är fruktansvärt att folk
ska bli diskriminerade p.g.a. sexuell läggning. Grundlagen säger att sådant inte får förekomma. Tydligen förekommer det. Därför tycker jag
det är viktigt att man tar upp den här frågan och puffar på där vi inte har
behörighet och också puffar på här hemma. Det här är viktigt och man
får inte se någon skillnad på samkönade och andra. De ska absolut ha
samma rättigheter som vilka andra par som helst, oberoende av läggning.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det gläder mig att ltl Dahl tycker att det här är en angelägen
fråga. Ltl Dahl sitter också i ÅHS styrelse, åtminstone ännu, vi får se hur
den nya styrelsen ser ut. Jag hoppas att vi gemensamt kan lyfta den här
frågan för att också ha den diskussionen där när det gäller möjligheten
att kunna bli gravid för samkönade. Där är det också viktigt att man för
de tydliga politiska signalerna ifrån landskapsregeringens sida att det
här är en angelägen och prioriterad fråga.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Tack, herr talman! Jag bara håller med. Är det så att jag är kvar i styrelsen så är vi nog helt eniga i den frågan.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Camilla Gunell

Herr talman! Jag är glad att det är fler och fler politiker som vågar och vill
lyfta den här frågan. Jag tror att jag var ensam i valrörelsen 2003 att rikta
mig direkt till gruppen med slogan: ”Är du homosexuell, rösta på Gunell”.
Jag har också i samband med budgeten 2008 tagit upp en finansmotion
som gick ut på att man inom ÅHS borde öppna infertilitetsvården till att
också omfatta samkönade familjer, d.v.s. två mammor. Nu upplever jag att
det finns ett stöd för det i ÅHS styrelse. Jag föreslår att vi gemensamt skriver
ett initiativ och lämnar in det. Då skulle Åland nämligen gå i bräschen för en
utveckling som inte finns i riket i övrigt. Man har tidigare sagt att två kvinnors möjligheter att få barn inte är medicinsk. Man har inte varit villig att bekosta infertilitetsvården. Det betyder att man skulle frångå principen om att
orsaken i det här fallet definieras som medicinsk grund. Man skulle istället
lyfta in den här gruppen och ge dem samma rätt till infertilitetsvård som alla
andra. Då skulle Åland faktiskt gå i bräschen för en progressiv utveckling i
den här frågan. Jag skulle vara väldigt stolt om vi kunde göra det och ÅHS
kunde gå i bräschen.
Det finns också annat som man kan göra på hemmaplan både inom utbildningssektorn med läroplaner och när det gäller värderingar som är knutna till
kön och till kärnfamiljen. Man borde se över hur terminologin används inom
läromedel. Inom hälso- och sjukvården är det fortfarande så att i det material, som ges från mödrarådgivningen till nya familjer som ska få barn, konsekvent talas om pappan. Där borde man byta ut pappan mot partner, då blir
det mera öppet för flera modeller.
Här tror jag att det går att göra saker direkt på hemmaplan, bara viljan
finns. Med tanke på den låga nativitet som vi har på Åland så borde det vara
angeläget att vi alla verkar för att öka den, oberoende om föräldrarna är samkönade eller inte.
Jag tycker också att det är väldigt goda framsteg som görs inom den finländska lagstiftningen vad gäller adoption inom familjen. Fortfarande är det
lite knöligt att få det att fungera i praktiken, eftersom det är enligt gammal
modell, som är kopplad till vanlig adoption när mamman anmäler sitt barn
för adoption. Det går inte för partnern i familjen att adoptera barnet omedelbars när barnet föds fast man ingår i ett registrerat partnerskap. Mamman
har två månader som hon ska vänta på det här, ifall hon efter födseln inte är
vid sina sinnens fulla bruk, har drabbats av någon psykos eller av efterföljande problematik. Det finns fortfarande kvar som en kvarleva av det gamla
systemet som har följt med i den nya lagen kring adoption. Det visar lite hur
svårt det ändå är att komma bort ifrån det här mera traditionella tänkandet
kring familjen.
Pappaledighet i samkönade äktenskap träder ikraft den 1 september. Det
är synd att de som blir föräldrar redan innan det inte kan komma i åtnjutande av det här. Eller kanske de kan det? Det beror på hur FPA väljer att tilllämpa den nya lagen.
Jag tycker också det är mycket bra att landskapsregeringen ser till att föreningen Regnbågsfyren har resurser att jobba med de här frågorna. Jag tror
att det är många, många människor i en tidigare generation som inte har vågat leva i det åländska samhället och vara öppen med sin sexuella läggning
och därför har flyttat härifrån. Det är ju väldigt synd. Vi ska på alla sätt verka
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i den riktningen att vi får ett samhälle där man vågar vara precis den man är i
alla bemärkelser.
Nästa steg i den här följetongen är att diskutera könsneutrala äktenskap.
Den utvecklingen är aktuell i Sverige. Där är också kyrkan involverad så det
kanske är svårare att komma fram där. Tack, herr talman.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Jag tyckte att det var ett bra anförande som ltl Gunell
hade. Jag delar absolut alla ståndpunkter. För mig, som liberal, har det
här varit fullständiga självklarheter hela tiden. Jag tror också att det
finns ett arbete att göra på Åland. Det har varit svårt att vara homosexuell på Åland. Jag tror också, likt ltl Gunell, att det är många som har valt
att flytta. Allt som vi kan göra för att öka kunskaperna är bra. Jag tror
att det finns en hel del att göra inom skolvärlden. Det finns det absolut.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras
till social- och miljöutskottet.
Remiss
12

Sänkt åldersgräns för mammografiscreening
Ltl Johan Ehns m.fl. hemställningsmotion (HM 39/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkänt.
Diskussion.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! De frisinnade kvinnorna har det här året gått in för att diskutera kvinnors hälsa. Det här var en av de tankar som väcktes till liv hos mig
när jag hörde deras diskussioner. Till saken hör att det var något år sedan
som en kvinnlig bekant till mig noterade att det fanns en viss skillnad mellan
hur man ser på mammografi här på Åland och hur man ser på det i Sverige.
Detta gjorde att jag ville titta lite närmare på vad detta egentligen handlade
om. Jag kom så småningom fram till att jag nog behövde skriva ihop till den
här motionen.
Om jag har förstått saker och ting rätt så har vi på Åland idag en sådan situation att man från 50 år börjar med mammografiscreening. Orsaken till det
är att det finns en rekommendation ifrån världshälsoorganisationen, WHO.
Det finns också en rekommendation från EU kring de här frågorna. Grunden
till att man har kommit fram till att man ska starta mellan 50 och 59 år bygger på att man har visat i olika reporter på att dödligheten i bröstcancer med
detta kan sänkas med 35 procent.
WHO har också konstaterat att om man börjar redan vid 40 till 49 års ålder finns möjligheten att ytterligare sänka dödligheten är 20 procent.
Att hitta cancer hos kvinnor som är mellan 40 och 49 år, många i den åldern lever i ett familjeliv med barn kanske vilket gör att situationen för en allvarligt sjuk människa i det läget blir ännu värre. Jag vill med det säga att det
inte är lättare att bli sjuk vid 50 år. Men det finns i alla fall ytterligare saker
som gör att situationen blir ännu värre när man drabbas vid så pass unga år
som 40 år.
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Ser man då att man kan sänka dödligheten med 20 procent genom att införa mammografiscreening redan från den åldern så tycker jag att det är ett
argument som är svårt att ignorera.
Jag har för egen del inte gått in och tittat desto mera på kostnaderna för
detta, det måste jag ärligen säga. Jag har inte någon aning i det här läget om
kostnaderna. Jag vill att man för detta vidare från landskapsregeringens sida.
ÅHS styrelse får då titta på hur man ska ställa det här i prioritet till mycket
annat. Jag är beredd på att det kan komma kritik som säger att det finns
forskningsrapporter som visar att det här kanske inte är tillräckligt effektivt.
Det är jag mycket väl medveten om. Tittar man på de rapporter som finns
från världshälsoorganisationen så är det inte någon som har ifrågasatt möjligheten att sänka dödligheten. Däremot kan man ställa det i relation till den
ekonomiska nyttan.
Jag känner att detta vore någonting som man kunde göra. I Sverige har
man en rekommendation från Socialstyrelsen att det ska göras, vilket gör att
de allra flesta landsting har valt att gå in för screeningen. Medan man i Finland har en rekommendation som är från 50 år. Den åldern har man valt att
gå in för också här på Åland, om jag har förstått det hela rätt.
Med anledning av det här hoppas jag att social- och miljöutskottet kan se
om detta inte vore en bra idé. Sedan skulle vi hemställa hos landskapsregeringen om att gå vidare med dessa frågor. Tack, herr talman.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Tack, herr talman! Det är ett bra initiativ kanske. Det är svårt att veta.
Det är som ltl Ehn säger att screeningen görs idag mellan 50 och 69 år
på Åland och i Finland. När man började med screeningarna på Åland så
gick man under en viss period ner i åldrarna till viss del. Men där kom
strålskyddsinstitutet in och poängterade att det var större risk att göra
screening ner i åldrarna därför att man kanske hittar vissa förändringar
som inte är progressiva, s.k. icke progressiva. Man sade att strålning var
en större risk än utveckling av cancer hos så pass unga människor. Det
finns undersökningar åt båda håll. I många landsting i Sverige har man
gått in för att ha det från 40 år, och på vissa ställen från 45 år. Jag har
försökt att ta reda på kostnaderna för det här, men det är väldigt grovt.
Jag kan återkomma.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag är som sagt medveten om att det finns olika forskningsrapporter som säger det ena och det andra. Jag försökte att sätta
mig in i ämnet före jag skrev motionen. Jag kom ändå fram till att när
det gäller Socialstyrelsen i Sverige så rekommenderar man att starta upp
detta från 40 års ålder. Det har gjort att jag har tittat på de andra rapporterna också. Det är klart att man kan göra bedömning fram och tillbaka vad gäller för- och nackdelar med detta, som ltl Dahl säger. Totalt
sett överväger det för mig att dödligheten, enligt WHO rapporten, skulle
sänkas med 20 procent. Det är avgörande för mig. Det är trots allt människor i åldern 40 år till 50 år som vi pratar om. Hur många fall det
handlar om har jag inte i huvudet här och nu. Jag tycker ändå att 20
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procent är en så pass stor siffra att den är värd att ta på allvar och att
därför skrida till verket när det gäller den här biten.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Tack, herr talman! Det är klart att social- och miljöutskottet ska titta
närmare på det här och ta reda på de risker och fördelar som det finns i
det här. Kostnaderna är ganska höga men det kanske man måste väga
mot vad det kan ge. Grovt uppskattat kostar det 150 000 euro vartannat
år när man screenar. I Sverige görs den här screeningen lite oftare på
yngre personer, var 18:e månad.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik

Herr talman! Det är med mammografiscreening lika som med PSA screening för män att det är både på gott och ont. PSA har vi diskuterat här
många gånger. Mammografi har inte varit på tapeten så ofta. Varför det
är på gott och ont är ju för att om man börjar stråla unga kvinnorna i
40-års ålder så finns det en risk att man introducerar cancer. Jag tycker
att man ska höra noga vad läkarvetenskapen säger. I Sverige förespråkar
man det här, i USA förespråkar man det inte och Finlands strålskyddsinstitut har ju, som ltl Dahl sade redan, gått in för den äldre kategorin.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag anser att det är viktigt att social- och miljöutskottet
sätter sig in djupare i detta än vad jag har hunnit göra vad gäller de rapporter som nu finns. Gör man en snabb genomtitt av dessa så ser man
ganska snabbt att det finns för- och nackdelar. Jag tycker ändå för min
del i det här skedet att jag har fått sådana texter där presenterade för
mig att jag kom fram till det som jag skrev i motionen. Men det här
måste naturligtvis utskottet titta närmare på.
Vad gäller huruvida detta kan kopplas till PSA proven, så har jag konstaterat att där verkar forskningsläget betydligt mera splittrat vad gäller
för- och nackdelarna än den här sänkta åldern för mammografiundersökningen.
Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik

Herr talman! Inte är jag så säker på att det är så väldigt olika. Det här
går ju att mäta väldigt bra. Man kan mäta hur mycket strålning man får
vid en mammografiundersökning. Man kan inte mäta på vem det kan
introducera cancer. Det här är vetenskap som vi inte ens politiskt ska
diskutera. Det är ytterst viktigt att höra på den medicinska kunskapen
före man går och ändrar något.
Jag är inte emot om det visar sig att det inte är fel. Jag vill bara lyfta
upp den här aspekten.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Man ska naturligtvis lyssna på expertisen. Sist och slutligen krävs det ett politiskt beslut för att välja vad man ska gå in för. Eftersom vetenskapen, som i så många andra fall, har divergerande åsikter
så krävs det till slut att man sätter ner foten på ett eller annat sätt. Från
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min sida är detta ett sätt att försöka sätta ner foten. Jag tror på det som
man har gått in för efter en undersökning hos WHO, att man kan sänka
bröstcancer ytterligare med 20 procent. Det har gett mig en stark tro på
att det här är rätt steg att ta. Jag har naturligtvis respekt för den behandling som nu ska göras av social- och miljöutskottet. Jag förutsätter naturligtvis att man fördjupar sig i de här frågorna också.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Jag tycker att det är viktigt och jättebra att lagtinget och
ÅHS styrelse håller sig ajour med vad som händer ute på fältet. Jag delar
de tidigare talare som har sagt att det är viktigt att det finns vetenskaplig
grund för åtgärderna man gör. Lite ödets ironi är det att det i dagens
Hufvudstadsblad finns en rubrik som säger: ”Mammografi lönar sig
inte”. Det är en viktig fråga att reda ut. Som ltl Eklöw sade, som är sakkunnig, så är det strålskyddsinstitutet som har det sista ordet i den här
frågan också.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag är medveten om vad som står i Huvudstadsbladet
idag. Jag noterade det redan i morse här på nätet. Det var rätt intressant. Man kan ändå konstatera att frågan är väldigt aktuell. Det blir alltid en knepig situation när man hamnar i att det vetenskapliga fältet har
olika åsikter. Det skulle kunna vara lätt om vi kunde överlämna det experterna att fatta beslut om. När experterna inte är ense så blir det svårt
att veta vilken väg vi ska vandra. Därför tror jag att det är mer viktigt nu
att vi åtminstone lyfter upp den här frågan till diskussion och då kan ta
ett slutligt avgörande. Med den kunskapen jag har i dagsläget har jag
kommit fram till det som står i motionen. Jag har respekt för om man
kommer fram till andra saker. Vi får väl se vad utskottsbehandlingen
ger. Jag hoppas att man ska hitta en väg framåt. Utgångspunkten är inte
att man med våld måste göra screeningen utan det är naturligtvis att vi
ska få sänkt dödlighet vad gäller bröstcancer.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Herr talman! Jag vill ge mitt stöd till det här initiativet. Det är bra att vi kan
föra en debatt här. Egentligen borde det primära ansvaret för den här typen
av utvecklingsfrågor ligga på ÅHS. Så att man inte behöver lyfta dessa frågor
på en så här pass hög politisk nivå. Det borde ju vara i ÅHS lednings intresse
att alltid följa med utvecklingen, försöka förbättra och möjliggöra att erbjuda
den här typen av service. Sedan kommer alltid frågan att det kostar mera och
man vill ha mera budgetmedel. Där finns alltid en balansgång. Man måste
också våga ta bort verksamheter som kanske inte för dagen är så aktuella
mera men som man av tradition har erbjudit, för att istället kunna införa nya
och kanske mer efterfrågad service. Det här är alltid ett dilemma också för
ledningen inom ÅHS att hinna sätta sig in i de olika utvecklingsfrågorna och
visa att den här möjligheten finns budgetmässigt.
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Jag tycker att det är ett bra initiativ. Ju tidigare man upptäcker sjukdomen ju
större möjlighet har man att klara av det.
En sak som vi inte har diskuterat här idag är informationen om självundersökning. Jag tror att det kanske har kommit lite på sidan om. Man är mycket
inne för det tekniska men det finns också möjligheter för kvinnor att själva
undersöka sig. Det ska man inte på något sätt ringakta. Det är många som har
upptäckt sin bröstcancer tidigt genom det. Där har också cancerföreningen en
väldigt viktig roll.
En sak som jag inte ville ta upp under en replikväxling, och därför begärde
ordet, är att man borde också börja titta på möjligheten för prostata screening. Vi har haft den debatten många gånger. Det finns argument för och
emot. Vi ser att det är den sjukdom som är störst bland män och som också
ökar mest. Det är väldigt svårt för många män att genomlida både operation
och strålbehandling. På det sättet borde man också titta på det. Nu finns det
inte underlag för utskottet att göra det. Men det kanske är någonting för ÅHS
att ta tag i. Jag tycker att den möjligheten borde kunna erbjudas, tack.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Vtm Gun-Mari Lindholm lägger huvudet på spiken, när
hon säger att grunden för motionen är att skapa den tidiga upptäckten.
Det är huvudsyftet, vilket kunde ha framkommit lite bättre i själva motionen. Men det är just det som är utgångspunkten. Tittar man i WHO
rapporten och den rekommendation som EU har gett senare är det just
detta med tidig upptäckt som är utgångspunkten för att man ger vissa
rekommendationer.
Jag tycker också att det är bra att man nämner detta med självundersökning. Det är också någonting som kommer fram i de här rapporterna
och det har också en väldigt viktig funktion.
Sedan tänkte jag, herr talman, ta mig friheten att säga att kopplingen
till PSA finns där. Man kan ta likheter eller skillnader i det här angående
hur man ska göra med de här sakerna. Den korta undersökning jag
gjorde kunde jag konstatera, när det gäller PSA, att forskningsfältet är
betydligt mera splittrad än vad gäller mammografiundersökningar. Därför nämnde jag inte det i den här motionen heller.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag värderar det här initiativet väldigt högt som ltl Johan Ehn
har tagit. Jag tror också att det stöter på väldigt positiv feedback ute i
samhället. Därför hoppas jag att utskottet, även om det är en motion
som kommer från oppositionen, tar detta till sig. Vi vet att den här sjukdomen berör väldigt många människor.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Kort bara om mammografi och stickspåret med självundersökning. Det var ett väldigt bra påpekande av vtm Lindholm. Man
koncentrerar sig på det tekniska, vaccinationer och allting och glömmer
bort hela den här biten som man kan göra själv. Det finns massor när
det gäller hälsan som man kan göra själv. Man glömmer ofta bort det.
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Det är en viktig, viktig kunskap som man inte får glömma. Det måste
komma först i hela det här. Sedan kompletterar man med teknik och
vaccinationer.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag har den uppfattningen att min generation och äldre har fått
den informationen och blivit itutad att det är väldigt bra att göra den här
självundersökningen. Jag har i alla fall den uppfattningen att unga kvinnor idag, kanske 15-20 år och upp till min ålder, inte har samma information. Jag vet inte varför man inte har det. Eller har jag fel uppfattning?
Särskilt i Sverige har man haft kampanjer om det här. Jag är medlem
och viceordförande i cancerföreningen. Jag ska verkligen ta den här debatten med mig dit. Där kan också cancerföreningen göra mera vad gäller den informationen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik

Herr talman! Det är intressant att vtm Lindholm tar upp från vilket håll
initiativet kommer, från lagtinget eller ledningen. Jag tror att om initiativet kommer från politiskt håll så måste vi också se till att pengarna
finns. Då är säkert ledningen väldigt glad.
Jag anser att det är helt moraliskt otänkbart att vi kommer med förslag på en dyr åtgärd, nu talar jag inte om det här specifika ärendet, om
vi sedan inte anvisar pengar.
Men det gäller ju inte bara ledningen vi har en mycket sakkunnig
läkarkår som kan komma med förslag från fältet också. Det behöver inte
alltid bara vara ledningen som gör det.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Nej, jag väljer också ibland. Jag ska just ett tala om en av mina
motioner som jag har lyft i ÅHS styrelse och jag kommer också att lyfta
den här. Jag skulle vilja att initiativen skulle komma underifrån. Sedan
är det så att man alltid måste föra in pengar. Jag vill inte riktigt haka på
den diskussionen. Om man ska föra in någonting nytt så kanske man
måste tänka annorlunda, tänka nytt. Vad kan vi strukturera om så att vi
får pengar till att införa nya metoder, nya undersökningar och nya verksamheter? Det här är ett dilemma som vi politiker i ÅHS styrelse brottas
med. Man har alltid tänkt att om det är någonting nytt då måste man
också föra in nya pengar. Vi har inte möjlighet att diskutera på det sättet
längre. Vi måste tänka annorlunda och prioritera på ett annat sätt.
Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik

Herr talman! Om vi då politiskt, utanför ledningens medverkan, kommer med förändringar till verksamheter så tycker jag att det är vår sak
att säga vad som ska tas bort, om vi inte specifikt ge extra medel för det
som inför.
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Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Till den delen kan jag hålla med. Alternativt kan vi säga hur vi
prioriterar annorlunda. Det behöver inte vara nya, fräscha pengar man
sätter in. Man kan istället visa på en annan väg och en annan prioritering.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Jag begärde replik, men kanske det hade varit lämpligare att ge repliken till ltl Johan Ehn som står bakom motionen. Jag
passar på att göra det nu istället som ordförande i social- och miljöutskottet.
Vi har fördjupat oss i cancerfrågorna och gjort utredningar och haft
hörande där. Det är ganska svårt politiskt att komma med någonting
annat än ett ställningstagande, att landskapsregeringen bör utreda
bättre. De bör titta närmare på de här frågorna. Att konkret säga att det
här är rätt och det här ska man göra är ganska svårt egentligen. Om man
förväntar sig det ifrån utskottets sida så tror jag inte att vi kommer att
komma med någonting sådant.
En viktig sak som man bör lyfta in i är ett meddelande som kom ifrån
kommissionen om åtgärder mot cancer i ett europeiskt partnerskap. Det
är ett dokument, som togs under sommaren 2009, som vi har fördjupat
oss i, p.g.a. att vi fördjupade oss i EU-frågor i utskotten. Det som man
inte pratar om här på Åland när man pratar om cancer, men som är det
centrala är att det uppskattningsvis skulle gå att förebygga en tredjedel
av alla cancerfall genom att minska eller undvika riskfaktorer som hög
alkoholkonsumtion, rökning, övervikt, lågt intag av frukt och grönsaker
och låg fysisk aktivitet.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Tack talman! Till det sistnämnda så tror jag att vi alla vet exempel på
sådana personer som ätit ekologiskt, aldrig har rökt och aldrig har supit
i någon större utsträckning och ändå har de fått cancer. Jag tror jag att
de flesta av oss ändå känner personer som har drabbats ändå.
Att säga att man inte kan göra någonting annat ifrån utskottet sida,
det kanske man inte kan, men man kan förstås ta fram hänvisningar till
olika faktauppgifter, man kan säga vad WHO säger osv. Sist och slutligen blir det ändå så att utskottet säger någonting till landskapsregeringen, som säger någonting till ÅHS styrelse. Så är det ÅHS styrelse som
ändå kommer att hantera det i sista hand.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! När man pratar om vilken kost man äter, hur man
dricker och sköter sin hälsa så pratade jag om att en tredjedel av fallen
kan man bli av med. Jag sade inte att man friskskriver sig ifrån cancer.
Det här är någonting som man behöver ta till sig. Man tycker att man
har mycket cancer på Åland, man skyller på Tjernobyl och man skyller
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på mycket annat. Det kanske finns en förklaring här. Kanske hälften av
cancerfallen på Åland beror på hur vi äter, dricker och hur mycket vi röker.
För övrigt vill jag påpeka att vi tar utskottsarbetet på allvar. Vi har
jobbat och fördjupat oss väldigt mycket i de här cancerfrågorna och vi
har kommit med utlåtande. Vi kan inte peka med hela handen, utan det
blir generella saker. Det är viktigt och angeläget att landskapsregeringen
fördjupar sig i det här och reder ut de här sakerna närmare. Det är
kanske så långt vi kan komma.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! I alla sammanhang är det väldigt viktigt att man håller en livsstil. Att man äter rätt, att man motionerar, att man sover, att man tänker
positiva tankar och har ett stort socialt nätverk för att uppleva hälsa.
Men de som drabbas av någon form av sjukdom måste vi ha en beredskap för att klara av deras sjukdom.
Det är väl här som det här initiativet kommer, om man lyfter det på
en politisk nivå så visar man på en intention och en vision om hur man
skulle vilja åtgärda människors sjukdomar. Jag tycker att det är lovvärt
att man gör det. Man kanske kan diskutera om det är på rätt eller fel
nivå. Men det visar att man har tagit den här frågan till sig, man har blivit berörd av olika människor som har upplevt det här, och man för det
hit till lagtinget.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Det var inte min mening att förlänga den här debatten ytterligare nu. Jag tycker att vi har belyst den här frågan från ganska många håll.
Den replik som social- och miljöutskottets ordförande gav här så kan man
konstatera, om man läser vad vi skriver i klämmen, att vi inte kräver att utskottet ska ta ställning till att det absolut ska göras. Det finns ett ord där som
är ganska viktigt att komma ihåg, som torde göra det lite lättare för utskottet
att behandla det här. Det är ordet ”överväga”. Det ska man komma ihåg när
man behandlar det här ärendet vidare. Det här handlar om att överväga. Jag
har mycket stor respekt för att man behöver titta på de senaste rönen som
finns i de här frågorna och den vägen fatta beslutet. Jag vill bara poängtera
att motionen inte utgår från att vi med diktat från lagtinget ska få igenom det
här. Man ska överväga de här frågorna. Tack, herr talman.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Jag måste medge att jag var lite otydlig där. Det som
jag ville framhålla och som är väsentligt just med den här typen av motioner är att de fyller en stor funktion redan i presentationen här i salen.
Det finns ledamöter från ÅHS styrelse som sitter här och landskapsregeringen är närvarande. Därför tror jag att man har öppnat dörrar, det har
en bra effekt här. Naturligtvis kommer vi i social- och miljöutskottet att
titta på de här cancermotionerna, för det är angeläget. Vi prioriterar det
ganska mycket och tycker att det är en viktig fråga. Jag tycker att det är
en bra motion och jag ställer mig helt och hållet bakom den. Vi är över-
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ens om att en stor del av effekten har man fått fram genom presentationen och det positiva bemötande här i salen. Sedan vill jag tillägga ytterligare att det finns andra saker att göra än det rent medicinska.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Det känns tryggt att höra att utskottets ordförande och jag
har samma åsikter i den här frågan. Det bådar också gott att en av undertecknarna, Roger Jansson också finns i utskottet. Det bådar gott för
att den här motionen kommer att behandlas på ett mycket bra sätt i
social- och miljöutskottet.
Jag ska också vara ödmjuk och säga att just den utvidgning som ltl
Åke Mattsson gör i det här ärendet, att det också finns andra saker att
göra, är ytterst väsentligt. Det är viktigt att också fokusera på den här biten, för det har visat sig i vissa rapporter att ha en väldigt stor effekt. Det
är självklart att det finns många andra insatser som man kan göra. Allt
ifrån det som vtm Gun-Mari Lindholm var inne på med information om
självundersökning till det som ltl Åke Mattsson nu säger att man ska
titta på livsstilen som helhet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras
till social- och miljöutskottet
Remiss
13

Allmän vaccinering mot kondylom
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 33/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkänt.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! Jag har ombetts av huvudmotionären och hennes lagtingsgrupp
att föreslå en bordläggning till den 9 april, vilket jag härmed framför som förslag.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Av samma orsak understöder jag förslaget om bordläggning och bordläggningstid.
Talmannen
Under diskussionen har det uppkommit förslag om bordläggning av ärendet till den 9
april. Ärendet bordläggs till den 9 april 20010.
Remiss
14

Fosterdiagnostik
Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 24/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkänt.
Diskussion.
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Vtm Gun-Mari Lindholm

Talman! Det här är en annan familjepolitisk motion som vi har ställt ifrån
obunden samlings sida. Jag vill inledningsvis säga att det här ärendet har jag
också initierat i ÅHS styrelse för ett par månader sedan. Jag väntade att
ärendet skulle komma upp på föredragningslistan i någon form, men ärendet
kom inte kommit upp. Därav skrev jag den här motionen. Men efter att motionen lämnades in har ärendet kommit upp på föredragningslistan. Vi har
senaste fredag hanterat den här frågan som ett ärende i ÅHS styrelse. Vi har
fått ny personal till ÅHS, vi har fått en ny chefsläkare, Peter Rask som med
raska steg kunde ta sig an den här frågan. Han har gjort en föredömligt god
föredragning av detta ärende. När vi gick igenom ärendet i ÅHS styrelse upplevde jag att det fanns en positiv anda vad beträffar den här frågan.
Jag har funderat på om jag skulle dra tillbaka den här motionen. Jag upplever att den här processen har påbörjats inom ÅHS. Men jag har inte sett att
den har kommit i mål. Därför ligger motionen kvar. Vi får se hur ärendet
kommer att hantera framledes och på vilket sätt man hanterar det.
Den här motionen är lite liknande som den tidigare motionen om mammografi som vi nyligen diskuterade. Jag ville också föra det här upp på en annan nivå eftersom jag då inte fick feedback, men det har vi alltså fått nu.
Vi fick en väldigt god presentation i det här ärendet av nuvarande chefsläkaren. Han började sin presentation med hur viktig informationen är vad beträffar fosterdiagnostiken.
För er som inte är så väldigt insatt i det så vill jag berätta att det är frågan
om att man i ett tidigt skede under graviditeten kan ta reda på om det finns
någon form av avvikelse och om det finns någon form av utvecklingsstörning.
Det är det som man vill få fram med den här undersökningen. Det här måste
man göra väldigt tidigt i graviditeten, helst mellan vecka 9-14. Det är många
som då ännu inte har varit till mödrarådgivningen eller träffat någon personal. Redan när man ringer och berättar att man är gravid och vill bestämma
en tid för att komma till den första träffen med hälsovårdaren på mödrarådgivningen så borde man få någon information. Där är första svårigheten. Man
måste veta vad man informerar om och redan där bereda föräldrarna på
eventuella avvikelser och vad det i så fall har för betydelse för den fortsatta
graviditeten.
Det finns olika metoder för det här. Det finns avancerat ultraljud där man
kan titta på nackupplösningen, avviker den med olika mått så kan man enligt
en sannolikhetsteori säga att risken finns för en utvecklingsstörning. Det här
man göra enskilt och man kan också göra det tillsammans med ett blodprov.
Då används den s.k. KUB testen mest. Ultraljudet och blodprovet, som tillsammans bildar KUB testet, är en lagstadgad möjlighet i Finland idag. Blivande föräldrar har möjlighet enligt lag att göra det här testet.
Sverige har inte lagstiftning på det här området, men man erbjuder föräldrar den här möjligheten. Testet är smärtfri, om man nu inte tycker att det är
så väldigt smärtsamt att ta ett blodprov. Testet är inte hundraprocentigt säkert. Man kan inte med säkerhet säga att det väntade barnet inte har någon
form av utvecklingsstörning t.ex. i form av Downs syndrom.
Det absolut säkra är att göra en fostervattenpunktion, men det testet i sig
kan göra att man får ett missfall. Om man perforerar fostervattenhinnorna
kan man få ett missfall. Det är ungefär en procent av graviditeterna som ge-
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nomgår en fostervattenpunktion som slutar på det sättet. Det är inte heller
helt riskfritt.
Det är både en ekonomisk och en etisk fråga. Den etiska frågan tänker jag
inte beröra här. Jag tycker att det är upp till föräldrarna som väntar barnet
att göra den bedömningen. Det är inte heller alla som blir erbjudna undersökningen som ändå genomför en sådan här undersökning. Man vet att det är
max 70 procent, i de länder som erbjuder den här möjligheten, som ändå genomför undersökningen.
De graviditeter vi har idag på Åland, under 300 graviditeter, är i lägsta laget om man säger att 70 procent av dem skulle genomgå den här undersökningen. Antalet är för litet för att kunna upprätthålla kompetensen. Frågan är
om man ska ha det i egen regi, ska man köpa upp den här verksamheten utifrån, eller hur ska man göra? Det är många frågor runt detta.
Idag är det redan många föräldrar på Åland, som genom vänner och bekanta och genom information som man söker på nätet, känner till att man
har den här möjligheten. De far själva och bekostar den här undersökningen
utanför Åland. Man söker sig till Sverige eller Finland. KUB testet kostar ungefär mellan 100-200 euro att göra.
Saken är den att alla inte har fått den informationen att den här möjligheten finns. Då blir det inte en likvärdig information eller en likvärdig möjlighet
för blivande föräldrar. Det är mest det som jag är ute efter. Man måste få informationen och man måste sedan kunna ta ställning till det själv som blivande föräldrar.
Men detta är alltså på gång. Det ska tas fram på tjänstemannanivå med
ledning av den nuvarande chefläkaren. Vi får processa det här vidare i ÅHS.
Vi vet att det förmodligen kommer att bli dyrare. Men som jag också sade i
ett tidigare ärende här; om man ska föra in ny verksamhet så måste man
också vara beredd att titta på de strukturer och verksamheter vi har idag. Är
det någonting som vi kan ändra på för att göra det möjligt att införa det här?
Vi vet att föräldrar idag anser att det är viktigt att få tidig information om att
den här möjligheten finns. Sedan kan man själv avgöra om man vill göra det
eller inte. Men man måste få informationen. Jag tycker att den som vill ska få
möjligheten till det genom ÅHS. Om vi sedan inte har det i vår egen regi, utan
vi köper tjänsten av någon som kan upprätthålla den kompetensen, så det är
en sak som jag hoppas att få svar på.
Jag hoppas att det här ska gå igenom. Det är ett erbjudande som man erbjuder både öster och väster om oss. Vi ska inte i det här avseendet ha det
sämre på Åland, tack.
Ltl Roger Jansson, replik

Tack, herr talman! Jag kan som medlem i ÅHS styrelse bekräfta att vi
fick en alldeles utomordentlig inledande beredning av det här ärendet.
På Åland kan vi idag ta fostervattenproven med en risk på en promille
till spontan abortering som följer av det. Vi kan inte göra avancerade
ultraljudsundersökningar. Vi har inte apparaturer och inte heller kunskapen. Dessutom visar det sig att det fordrar, som vtm Lindholm sade,
en kritisk massa för att klara av det här.
Vad som framgick av den inledande informationen är att informationen är A och O. Informationen är väldigt svår och fodrar en väldig
sakkunskap ifrån dem som ger den. Där tror jag ännu inte att vi har den
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kunskapen inom ÅHS, men den kunskapen kan vi säkert förvärva. Jag
upplever att utskottet väl kan invänta slutbehandlingen från ÅHS före
man tar den här motionen till behandling.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det är helt riktig slutledning som ltl Roger Jansson, också utskottsmedlem i social- och miljöutskottet, har dragit vad beträffar det
här ärendet. Den här frågan har varit levande inom ÅHS redan innan jag
tog initiativet. De olika yrkesgrupperna har inte kunnat tala med
varandra i den här frågan. Jag hoppas att man har frågan vilande där.
Om det är så att det inte leder någon vart och frågan stöter på patrull
inom ÅHS så kan man damma av frågan i utskottet och säga någonting
ifrån utskottets sida, och det tror jag att man också gör.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Tack, herr talman! Den här frågan initierades av vtm talman Lindholm
redan i ÅHS styrelse. Jag blev lite förvånad att det kom en motion om
det men eftersom motionen tydligen var lagd innan vi fick någon redogörelse i ÅHS styrelse. Jag misstänker att frågan har väntat lite p.g.a. att
man var utan chefsläkare som kunde ta tag i frågan. Jag tycker att vi nu
har en kompetent chefläkare. Den initiala utredningen som han presenterade tycker jag att var jättebra. Men sedan har vi mycket svåra frågor
här, dels etiska frågor och sedan informationen. Det faller sist och slutligen på föräldrarnas avgörande. Det tror jag att kommer att upplevas
som väldigt svårt. Samtidigt har vi problem med att underhålla kompetensen.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Väljer man att se väldigt mycket svårigheter, och det gäller alla
ärenden, så då kanske det är lättast att man tänker att vi lägger ner för
det här går inte. Det här går att genomföra på andra ställen. Jag tror att
vi är lika fiffiga som andra, till och med fiffigare ibland, det har historien
gett vid handen. Det gäller att man ger kompetens till personalen när
det gäller informationen. De etiska frågorna är väldigt mycket som den
rådande värdegrunden i samhället i övrigt. Jag tror att vi har influenser
både från Sverige och från Finland där man också kan hantera de här
frågorna. Sedan är det sist och slutligen upp till föräldrarna att ta beslutet. Det har visat sig att de flesta ändå väljer att föda även om det är ett
barn med Downs syndrom.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Tack, herr talman! Jag menade inte att bara se svårigheter, om jag uttryckte mig lite på det sättet. Så var inte tanken. Jag tycker att vi ska utreda det här väldigt noga innan man tar beslut om hur det sist och slutligen ska bli. Ärendet ligger ju redan på ÅHS bord. Jag tror att det
kommer att utredas väldigt noga. Det ska vi göra innan vi inför någonting nytt. Det här innebär ju också nya kostnader, då måste vi tänka om,
som vtm Lindholm säger.
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Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag vill åtminstone att man ska se möjligheterna i det här ärendet, precis som i många andra ärenden som vi diskuterar i den här salen
och i många andra sammanhang. Man har ett mål, vi ska hitta den rätta
vägen att nå dit. Det tror jag också att ltl Dahl ser i den här frågan. Jag
tror att vi också kommer att hitta vägen till målet i den här frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras
till social- och miljöutskottet.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls måndagen den 29 mars 2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum
avslutades kl. 16.17).
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande.
Om ledighet från lagtingsarbetet 29-31 mars 2010 anhåller lagtingsledamoten Jörgen
Strand på grund av privata angelägenheter. Beviljas.
Herr landshövdingen

Värderade herr talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna
republikens presidents framställning om godkännandet av lagen om sättande
ikraft av avtalet om upplysningar i fråga om skatteärenden med Andorra.
Talmannen
Ärendet kommer att behandlas i vederbörlig ordning.
Bordläggning
1

Budgetens förverkligande
Landskapsregeringens spörsmålssvar (S 3/2009-2010-s)
Lagtingsledamoten Johan Ehns m.fl. spörsmål (S 3/2009-2010)
När svaret på ett spörsmål första gången föredras ska ärendet enligt 38 § arbetsordningen bordläggas till plenum som hålls tidigast följande dag.
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 31 mars 2010. Godkänt.

Bordläggning
2

Ändring av landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet
Lagutskottets betänkande (LU 25/2009-2010)
Lagtingsledamoten Raija-Liisa Eklöws m.fl. lagmotion (LM 3/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 31 mars 2010. Godkänt.

Bordläggning
3

Införandet av elektronisk röstning via Internet och lag om redovisning av valfinansiering
Lagutskottets betänkande (LU 26/2009-2010)
Lagtingsledamoten Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 28/2007-2008)
Vicetalman Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 29/2007-2008)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 7 april 2010. Godkänt.

Andra behandling
4

Godkännande av bilagor till konventionen om förhindrande av förorening från fartyg
Lagutskottets betänkande (LU 24/2009-2010)
Republikens presidents framställning (RP 6/2009-2010)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion. Ingen diskussion.
Detaljbehandlingen vidtar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets betänkande.
Lagförslaget är bifallet i andra behandling. Ärendets andra behandling är avslutad.
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Föredras
5

Skapande av en gemensam räddningsmyndighet
Ltl Johan Ehns enkla fråga (EF 6/2009-2010)
Enkel fråga ska läsas upp av frågeställaren och därefter ger lantrådet eller därtill utsedd
minister svar på frågan. Frågeställaren får efter det hålla högst två anföranden som
också kan besvaras. Annan diskussion är inte tillåten.
För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning. De övriga yttranden får däremot
inte överstiga tre minuter.
Ltl Johan Ehn

Den 1 januari 2007 trädde en ny räddningslag ikraft i landskapet och syftet
med lagen var dels att modernisera lagstiftningen inom området, dels att
skapa en för hela Åland gemensam räddningsmyndighet.
I lagen sägs att kommunerna, inom 3 år från det att lagen trätt ikraft, skall
presentera en gemensam plan med riktlinjer för hur man åstadkommer en
dylik myndighet och om man inom stipulerad tid inte kan presentera denna
plan skall landskapregeringen utarbeta planen i samråd med kommunerna.
Tre år har nu gått och kommunerna har arbetat på den plan som eftersträvas
i lagen men har till dags dato inte kunnat presentera en av alla kommuner
omfattad plan.
Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Vilka åtgärder
kommer landskapregeringen att vidta för att den i räddningslagen för landskapet Åland, nämnda gemensamma räddningsmyndigheten för det kommunala räddningsväsendet i landskapet skapas?
Minister Roger Eriksson

Herr talman! Som svar på ltl Ehns fråga kan jag svara; landskapsregeringen
skall i samarbete med kommunerna se till att det uppgörs en samarbetsplan
som anger riktlinjerna för att det kommunala räddningsväsendet ska administreras. Det här ska ske i samarbete, helt enligt lagens anda.
I dagsläget har landskapsregeringen hållit sig informerad om kommunernas strävan att utarbeta den här samlade planen. Kommunerna har tillsatt en
gemensam arbetsgrupp med representanter för de gemensamma brandnämnderna för räddningsområdet Ålands landkommuner samt hamn- och
räddningsnämnden i Mariehamns stad. Gruppen har kommit med ett betänkande som vi har tagit del av. Här framkommer det att man har enats om att
arbetet ska utmynna i en räddningsmyndighet på Åland. Det finns även tankar på organisationer och andra praktiska saker. En viktig detalj i det här
sammanhanget är att de frivilliga brandkårerna ska kvar sin operativa funktion ute i kommunerna. I dagsläget anser landskapsregeringen att det är förnuftigt att använda material som kommunerna redan har framställt. Det utgör en god grund i det fortsatta samarbetet.
Herr talman! Tittar man i lagens förarbeten finns det betänkande från
lagutskottet där de skrev att målsättningen är att det ska vara gemensam
kommunal räddningsmyndighet. Det har betydande positiva effekter i fråga
om administration, ekonomi och effektivitet. Man undviker dubbelarbete,
framför allt när det gäller administrationen.
Det här gäller inte förändringar vad gäller verksamhetsförutsättningar för
det operativa räddningsarbetet.
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Herr talman! Som dagsläget är idag har vi följt utvecklingen. Vi har tagit
del av rapporten. Vi har också bokat in möte för att kunna fortsätta med det
här och uppfylla lagens strävanden. Det har gått tre år, vi tänker överta arbetet med att få i gång samarbetsplanen. Situationen har gått så långt nu. Vi anser också att kommunerna har gjort ett bra arbete och vi tänker fortsätta med
det som en utgångspunkt.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Det var ett mycket tydligt svar ifrån ministern, vilket jag tackar
för. Om jag förstod det rätt så har landskapsregeringen beslutat sig för att tiden har löpt ut och nu övertar man arbetet. Det är bra att man visar med hela
handen att lagstiftning ska hållas.
Orsaken till att jag inledningsvis ställde den här frågan var att det i ett
skede av diskussion mellan kommunerna kom sådan information från landskapsregeringens sida att man ansåg att man hade kommit tillräckligt långt
redan i samarbetet utgående från att man hade lyckats att ordna en gemensam befälsdejour.
Förstår jag nu minister Roger Eriksson rätt så kommer landskapsregeringen att gå vidare och se till att lagens mening vad gäller de övriga bitarna
kommer att förverkligas.
Min följande fråga blir: Vilken tidsplan har landskapsregeringen för det
fortsatta arbetet? Hur skall man lyckas åstadkomma den gemensamma myndigheten med tanke på hur lagen i sig är formulerad, såsom ministern också
lyfter fram, att det här ska ske i samförstånd mellan 16 kommuner och landskapet? Det i sig kommer att ställa till en hel del diskussioner. Därför är jag
intresserad av hur ministern ser på tidsplanen och hur man ska förverkliga
den.
Minister Roger Eriksson

Tack, herr talman! Det är, som ltl Ehn tar upp här, riktigt att det kan bli vissa
problem. Det har visat sig att det kan vara problem att få ett samarbete till
stånd eftersom det rör sig om 16 kommuner. Det är en viktig kommunal angelägenhet och vi har ett visst problem. Det har visat sig att i den här gruppens rapport, som jag hänvisade till, har man sagt att det ska mynna ut i en
rädningsmyndighet på Åland. Informationen har gått fram och den finns ute i
kommunerna. Det tänker vi då ta som avstamp i det fortsatta arbetet. I praktiken går det till att våra tjänstemän diskuterar med de berörda kommunerna
för att utarbeta en plan. Vi måste hålla i det här att uppfylla lagens mål. Tidsplanen är i detta läge, herr talman, lite svårare att uttala sig om. Det finns ett
arbete som har inletts och det finns en rapport att utgå ifrån. Jag vågar inte
ge några löften här. Men så fort som möjligt i alla fall. Nu har vi tagit över
ärendet och kan processa ärendet här till slut.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Den här lagstiftningen kom under föregående period. Jag är
glad att minister Eriksson är beredd att fortsätta att följa upp den här lagstiftningen. Så att det inte går som kommunerna meddelande här inledningsvis, att man inte skulle behöva göra någonting. Det är ett tydligt besked nu
också till kommunerna att man måste har den här beredskapen att komma
vidare. Det är jag väldigt glad för.
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När ministern nu äger att man kommer att koppla greppet kring det här
och föra arbetet vidare skulle det ändå vara intressant att höra på vilket sätt
man kommer att föra den här diskussionen vidare? Vilka arbetsmetoder
kommer man att använda sig av? Och hur ska man se till att det här ske på ett
vettigt sätt? Om man ska uppnå det här krävs att man får ihop 16 kommunerna. Med tanke på att man också gjorde en ganska rejäl omorganisering på
kansliavdelningen och förflyttade frågorna från en person, räddningsinspektören, som tidigare var anställd enbart för den här typen av frågor, till en gemensam tjänsteman för både brand- och räddnings frågor och andra säkerhetsfrågor inom landskapet. Det vore intressant att höra lite hur landskapsregeringen tänker komma vidare med denna viktiga fråga?
Minister Roger Eriksson

Tack, herr talman! Till det första, som ltl Ehn tog upp här, att vi skulle ha varit nöjda med den rådande situationen, det är felaktigt. Någon sådan politisk
signal har inte getts. Vi har nogsamt följt arbetet och vi har tagit del av den
nämnda rapporten. Jag har läst rapporten, det finns många goda förslag där
som kommer att utgöra ett avstamp i vårt fortsatta arbete. I praktiken har jag
inbokat arbetsmöten, vi ska diskutera med vår förvaltning. Det är riktigt att vi
har effektiviserat på kansliavdelningen. Vi har en tjänsteman som ska arbeta
med de här frågorna. Det är också viktigt att hålla i gång den goda dialogen
med kommunerna. Det står i lagen att det ska ske i samråd. Det är också en
sak som jag betonar. Vi måste hålla kvar ett gott förtroende för varandra.
Det finns inte något tvångsmedel i lagstiftningen om hur vi ska uppfylla
detta. Det är bara genom politik och genom att ha ett gott samråd med berörda parter.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Enda behandling efter bordläggning
6

Utökad VVS-utbildning
Kulturutskottets betänkande (KU 1/2009-2010)
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 41/2007-2008)
Ärendet bordlades den 24 mars 2010. Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! Jag är tacksam för att det här ärendet bordlades senaste veckan
då jag var på resa. Jag har förstått att diskussionen då gick ut på att man är
medveten om problemet. Bristen på VVS utbildning är inte någon ny problematik.
Det är mer än två år sedan som jag skrev den här hemställningsmotionen
om behovet av en utökad VVS-utbildning. Det var samtidigt som vi i socialoch miljöutskottet behandlade blankettlagen om energicertifiering och vi fick
då kännedom om att det fanns en brist på utbildad personal inom VVSsektorn. Dels har det att göra med att de som är i branschen börjar komma
till åren, den tekniska utvecklingen på området har tagit stora kliv framåt,
men också på grund av att Åland inte har utbildat VVS-montörer och tekniker
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på mycket länge. Att verka som VVS-montör idag är mycket mer komplicerat
och kräver mer kunskap än vad det gjorde för kanske 15-20 år sedan.
I kulturutskottets behandling har man kommit fram till samma slutsats
som jag och de ledamöter som talade under remissen för två år sedan. Det
finns ett stort behov av VVS-utbildning i landskapet. Men vad är resultatet av
detta konstaterande? Status quo. Jag menar att man inte tar frågan på tillräckligt stort allvar. Man har inte kommit fram till några nya kreativa förslag
som skulle underlätta eller avhjälpa bristen på nya unga kunniga inom VVS.
Man skjuter problemet på en obestämd framtid. Kulturutskottet hänvisar till
reformerna inom gymnasieutbildningen och att man genom läroavtal kan få
VVS-utbildning.
Jag menar inte att man absolut borde ha godkänt min motion och mitt
klämförslag. För mig handlar denna fråga inte om prestige utan snarare om
att tillförsäkra att vi har tillräckligt med kunnigt yrkesfolk på så för samhället
grundläggande områden som värme, vatten och sanitet. Det är viktigt att vi
har en bra infrastruktur för att Åland ska kunna utvecklas. Jag anser att VVSsektorn är en del av denna infrastruktur. Det inte är enbart företagens ansvar
utan att vi har ett delat ansvar från samhällets sida att se till att verksamheten
fungerar.
Hur borde man ha gjort då? Att inrätta en egen yrkeslinje vid yrkesskolan,
som jag föreslog i min motion, är nog inte ett realistiskt förslag. Det skulle bli
mycket dyrt och det finns knappast utrymmen i dagens skola för en ny VVSlinje. Det har dessutom visat sig att lärande i arbete genom läroavtal fungerar
bra.
Men, det här är ett nytt förslag som jag kommer med; det kunde kanske
fungera ännu bättre om t.ex. Ålands yrkesskola skulle vara ansvarig utbildningsinrättning och vara den som också står med stöd ute på arbetsplatserna.
Om VVS företagen får tillgång till en extern handledare, som kan vara den
som har huvudansvaret för lärlingen ute på arbetsplatsen, då skulle det underlätta betydligt. Handledaren kanske kan ha flera lärlingar samtidigt och
vara den personen som håller i den teoretiska utbildningen inom Ålands yrkesskola. Handledaren skulle anställas av yrkesskolan.
För att du ska kunna få gå på läroavtal idag så ska du själv söka upp en arbetsplats och en handledare som kan lära dig arbetet. Det är ett stort ansvar
och kräver rätt mycket av arbetsplatsen och den som påtar sig rollen som
handledare. Men om lärlingen redan har en handledare med sig när han kontaktar arbetsplatsen så kan detta underlätta för företaget att gå med på en
läroavtalsplats.
Jag kommer inte att föreslå någon ny kläm. Jag hoppas att regeringen och
utbildnings ministern tar till sig det här förslaget.
Att vänta och se tycker jag inte är någon bra strategi i dagsläget när vi
också har en stor ungdomsarbetslöshet. Ett sådant här initiativ borde vara ett
bidrag till att få ut flera unga i utbildning. Tack, herr talman.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Det är trevligt att vi kan fortsätta att diskutera den här frågan
nu när motionären också finns på plats.
Vi delar, som jag sade i mitt förra anförande, motionärens grundinställning till detta. Som man ytterligare kan konstatera, som inte framkom nu, är
att vi såg att det skulle finnas ett större utrymme för läroavtalsplatser i nuva-
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rande system. Den nuvarande lagen tillåter de här möjligheterna ganska
långt. Man har valt att vara ganska restriktiv när man beviljar läroavtalsplatserna, vilket vi också skriver i vårt betänkande att man måste se till att fundera över den biten. Är detta någonting man kan underlätta så att man får
flera platser den vägen?
Jag tycker också att förslag är väldigt intressant som ltl Aaltonen nu kommer med, att fundera över hur handledarbiten ska lösas på ett sätt som gör
att det kan bli ännu mer attraktivt för företagen.
Vid föregående plenum förde vi en diskussion huruvida ersättningen som
man får via lagstiftningen är tillräcklig? Lägger man till den här diskussionen
så kanske det skulle göra det betydligt enklare. Om det är så att man får hjälp
med handledare så är kostnaden för företaget inte lika stor som man annars
räknar med. Det är ett mycket intressant förslag som jag absolut tycker att
man borde fundera vidare på.
Till sist håller jag helt och hållet med ltl Aaltonen när hon säger att det inte
är läge att vänta och se. Det är inte heller det som kulturutskottet säger i sitt
betänkande. Det finns möjligheter att göra saker och ting när det gäller läroavtalsplatserna. Det hoppas vi nu också att landskapsregeringen kommer att
jobba vidare med.
När vi står inför läget att få en ändrad gymnasieutbildning så förespråkar
inte vi heller en specifik VVS-utbildning, men däremot att man ser till att
man, inom existerande linjer och kanske med mera utvecklade linjer framåt,
får kurser som är inriktade åt VVS hållet. Vi ser att VVS-branschen är väldigt
bred. Det behövs inom allt ifrån fastighetsskötsel till ren service. Den här
möjligheten borde finnas när man också går in i ett reformarbete. Men vi anser inte heller att det ska vara helt och hållet en egen linje, utan kurser.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Jag håller mycket med vad ltl Ehn säger. Vi diskuterade
den här motionen i kulturutskottet med socialdemokraterna. Vi vill alla
prioritera utbildningen, mycket med tanke på att vi vill ha utbildad ungdom men också med tanke på den arbetslöshet som finns ute i samhället. Det är viktigt att vi fångar in ungdomarna så att de utbildar sig
för att sedan komma in i arbetslivet när högkonjunkturen närmar sig.
Jag tycker också att det är bra att det här diskuteras. Jag är övertygad
om att landskapsregeringen kommer att vidta de behövliga åtgärder som
behöver göras inom det här området. Det är ett område som är vitt och
brett och som är viktigt.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Det var, precis som ltl Karlsson sade, ganska långa diskussioner i utskottet om hur man kunde utveckla läroavtalsutbildningen
som en attraktiv form för dem som nu befinner sig i arbetslöshet. Vi
konstaterade att det ändå är en relativt billig form av utbildning som vi
har till förfogande. Det är dessutom en utbildningsform som ger samhället, den person som utbildas i läroavtal och också ett företag en väldigt stor nytta. På det sättet tryckte vi också att man borde titta på hur
man använder sig av nuvarande lagstiftning eftersom vi såg att det fanns
betydligt bättre utrymmen.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Detaljbehandlingen vidtar. Först föreläggs betänkandets kläm och därefter motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs först betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Enda behandling
7

Införandet av AX-koden för biltrafik
Lagutskottets betänkande (LU 23/2009-2010)
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 14/2007-2008)
Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Barbro Sundback

Tack, herr talman! Det här är en ganska bra sak. Ltl Danne Sundman har föreslagit att det skulle införas en AX-kod för biltrafik. På de åländska bilarna
skulle det alltså stå AX. Det är en kod som vi redan har. Det finns på toppdomänen och det finns också på våra postförsändelser. Det är egentligen ganska
logiskt att vi skulle gå vidare med detta och också ha det på våra bilar.
Själva förfarandet är beskrivet i betänkandet. Det finns ett internationellt
system för att dokumentera de här koderna. Det måste gå via riksmyndigheterna. Vilken riksmyndighet som har hand om det här kunde inte utskottet avgöra under behandlingen. Det är landskapsregeringens sak att sköta det. Vi
ska avgöra om vi tycker att det här är ett bra förslag eller ett förslag som inte
ska förverkligas.
Utskottet har, efter omröstning, godkänt det här förslaget. Det har förekommit diskussioner om huruvida en AX nationalitetsskydd på de åländska
bilarna skulle göra det mera eller mindre säkert för åländska bilister ute i
världen. Vi får väl se, om detta genomförs, vad det innebär. Vad jag kan förstå
är det här ett internationellt register som handhas av FN-organisation. Det
här registret borde väl vara tillgängligt för alla polismyndigheter som är med i
den organisationen.
Herr talman! Jag har inte mycket mer att tillägga om detaljerna. Det är
motionären själv bäst på att beskriva.
Ltl Danne Sundman

Talman! I det här ärendet är jag synnerligen tillfreds med lagutskottet. Jag
tackar för att man har godkänt min motion.
Den här frågan är egentligen en stor liten fråga. Frågan borde ha åtgärdats
i landskapsförvaltningen för länge sedan, i samband med att man införde AXkoden för internet och posten. Då borde man också ha infört det här. Men det
har man inte gjort så därför har jag valt att uppmärksamma det i en motion.
I praktiken handlar det om konventionen om vägtrafik. Där finns det en
artikel 37 som stipulerar att man ska ha en nationalitetsbeteckning för att alla
länder som har skrivit på konventionen ska veta vilket land som har registrerat fordonet. Det är för att man vid behov ska kunna kontakta den parten för
att få vidare uppgifter om fordonet, om vilka krav det ställs på fordonet, det
skiljer sig ganska mycket runt om i världen. I vår del av världen är det ganska
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mycket lika när det gäller fordon i och med att vi är med EU. Det här kan vara
viktigt om man använder sin bil utanför i EU.
Registrering av fordon och alla bestämmelser om fordon är självstyrelsens
behörighet. I det här avseendet är landskapsregeringens motorfordonsbyrå
av samma dignitet som alla andra länders motsvarande myndigheter.
Allt annat än att ha en åländska kod på åländska bilar är fel. Att inte ha någon kod är fel och att ha Finlands kod är fel. Eftersom inte AX-koden har blivit anmäld och registrerad så är det också egentligen fel. Men det är minst fel
att ha AX-koden.
För att det här ska fungera så finns det en lista på koderna. Där finns alla
möjliga och omöjliga enheter, länder och administrativa delar av länder.
Färöarna är med, kanalöarna är med och delar av afrikanska länder är med
där man har avvikande strukturer. Den här listan upprätthålls av ett FNorgan, United Nations Economic Commission for Europe. Listan är uppdaterad senast 2007, såg jag på internet.
I praktiken handlar det om att få landskapsregeringen att vidta brevskrivning troligen med utrikesministeriet och lämplig enhet och få de i sin tur att
agera så att FN-organet kontaktas och man ber att införa AX-koden när det
gäller åländska bilar. När koden väl är införd skall alla åländska bilar ha klistermärken med AX när man rör sig utanför åländskt territorium med sitt fordon. Så långt hur processen går till och varför AX-koden finns.
Det är en otrolig snårskog det här med landskoder. Det finns ett otal standarder och system. ISO-koden har varit dominerande, ISO 3166 alpa 2. När vi
fick den koden godkänd hade vi möjlighet att få internet toppdomän. Det var
inte heller någon lätt resa. Det gjordes många speciella insatser av personer
för att det skulle lyckas. Likadant med postkoden, det var inte heller någon
självklarhet. Sedan finns det skilda koder för flygtrafik och radiotrafik. Man
har gjort försök att samordna detta men det är väldigt svårt eftersom det är så
många inarbetade system och standarder.
I det här speciella fallet är det inte svårt. Det torde vara fullständigt klart.
AX-koden används inte av någon annan, den är ledig. Vi har den bokad via
ISO-standarden.
Det här är en stor liten sak, men alla små PR-saker kan betyda ganska
mycket för Åland. Om man ser ett AX-märke på en bil funderar man vad det
är för plats. Alla små tillfällen där Åland syns är ytterst värdefullt. Åländska
bilar rör sig ju mycket ute i Europa. Det är bra marknadsföring för självstyrelsen.
Det blir också en säkrare situation för bilisterna eftersom det klart anger
vem som har registrerat fordonet och vem som har ansvar för att bilen är besiktad osv. Och att man kontaktar rätt myndighet vid olycka eller om det inträffar något under resans gång ute i världen eller i våra närregioner.
Som sagt, en stor liten sak men tillräckligt stor för att motivera en motion.
Jag är tacksam för att motionen nu godkänns. Jag hoppas att det här kan gå
vidare i rask takt inom landskapsförvaltningen.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Den här motionen är väl kanske inte direkt stor politik. Det är
mera än förvaltningsfråga. Det är ändå viktigt att det lyfts upp. Jag vill gratulera kollegan Sundman. Det är alltid roligt om man får något av sina förslag
omfattade.
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Tittar man på ISO 3166, den internationella standarden för landskoderna,
så började frågan drivas 1998 av dåvarande landskapsstyrelse. Det fanns då
ett intresse att driva de här frågorna. Jag vill minnas att man ville ha AL, men
det hade redan Albanien lagt beslag på. Man provade också med AAL men det
gick inte heller för det skulle vara två bokstäver och inte tre. Den här frågan
drevs då ganska mycket av förvaltningen.
Anledningen till att jag begärde ordet är att det har varit ganska många
liknande motioner. Vi har också ifrån Ålands framtids sida lagt bl.a. en motion om att man ska ha en korrekt bild av Åland på internet. Jag vet också att
de obundna, med troligtvis Sundman som första undertecknare, har haft flera
sådana här motioner. Nu vet jag inte om det är viceordförande Sundback eller
ordinarie ordförande som är talesman för lagutskottet i det här ärendet. Man
har väl hört en hel del sakkunniga och förhoppningsvis ställt frågan om det
finns ett intresse av att driva de här frågorna inom förvaltningen. Mycket tyder på att svaret på den första frågan kanske är nekande. Den naturliga följdfrågan är då varför inte intresse finns? Det här är viktiga saker. Men det
borde vara på en sådan nivå att borde löpa utan att man sist och slutligen behöver ta upp det i lagtinget. Det var min första fråga
Sedan kan man till sist konstatera att det är tack vare att den här konventionen pratar om avslutande stat eller del därav, som Åland kommer i frågan.
Motionen om självstyrelseambassadörer blev förkastad p.g.a. att man inte
hade möjlighet ifrån landskapets sida att göra någonting. Jag har många
gånger gjort utblickar till Färöarna. Vi kan vara avundsjuka på dem när de tar
del i det nordiska dubbelbeskattningsavtalet och skriver egna fiskeriavtal
mm. De har aldrig suttit och funderat att det här inte går och att de inte har
den här möjligheten. Grunden för de internationella avtalen på Färöarna, och
specifikt för fiskeriavtalen, fick man när man skrev ett eget fiskeriavtal med
Ryssland, precis efter Sovjetunionens sönderfall. Danskarna for i tak förstås,
men avtalet var skrivet och efter det har man gått vidare.
Man skulle hoppas att man ifrån lagutskottets sida inte alltid skulle stanna
bara för att man konstaterar att det här inte är möjligt och motion avslås.
Min huvudsakliga fråga, herr talman, är om det finns ett intresse av att
driva den här typen av frågor, AX och internetfrågor i landskapsregeringen
eller inte?
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Det är sant att mycket är väldigt progressivt i relationerna mellan Danmark och Färöarna. Men inte har Färöarna rätt att
sluta avtal. Det är alltid i Danmark som är avdragsslutande part. Att sedan kulturen och samarbetet mellan de danska myndigheterna och färöiska myndigheterna är av annan karaktär än vår det är alldeles uppenbart. Jag tycker att det är viktigt, när man gör de här jämförelserna med
Danmark, att man håller sig till fakta.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag är helt enig om det. Sedan har vi synbarligen lite olika uppfattningar
om vad som är fakta eller inte. Tar vi t.ex. fiskeriavtalen, så i Warszawa
där förhandlingarna ofta drivs, så är inte Danmark med som part. Det är
EU som sköter förhandlingarna, medan Färöarna uppträder som en
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självständig stat och skriver under dessa avtal. Den statusen har de haft
länge. Orsaken till den statusen var att de helt enkelt tog den.
Den huvudsakliga frågan, som jag riktade till lagutskottet, var om det
finns ett intresse av att driva den här typen av frågor när det gäller AXkod och när det gäller att se till att man har en korrekt beskrivning av
Åland på internet? Jag tycker, trots frågorna är viktiga, så är de av sådan
dignitet att det här borde gå av sig själv av en självstyrelseprogressiv regering utan att man skulle behöva lägga motion på motion på motion i
lagtinget.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag kan inte tala för lagutskottet, var och en måste tala för
sig. I den här specifika frågan framkom det nog angående kunskapen om
hur man konkret ska gå tillväga, vilka myndigheter man ska kontakta
och vilka åtgärder som ska vidtas, att den kunskapen försvann åtminstone delvis med Nauclérs inträde i riksdagen. Sedan har väl hon
lagt det där bakom sig. Det krävs nog att någon skaffar sig kunskapen i
internationella frågor, speciellt i detta. Det var inte någon som kunde ge
oss konkret svar på alla frågor. Jag tror nog att det är viktigt att enskilda
lagtingsledamöter, som har specialkunskap, inte drar sig för att motionera. Det är ju värdefullt att vi alla får ta del av den kunskapen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är sant, där har vi säkert åsikter som sammanfaller. Informationen
var intressant, om det är så att kompetensen och intresset av att driva
den här typen av frågor ifrån regeringens sida står och faller med en enskild tjänsteman. Det borde också finnas ett politiskt intresse. Det handlar sist och slutligen om självstyrelseutveckling. Jag tror säkert att ltl
Sundman, jag och flera kommer att lägga den här typen av motioner
även i fortsättningen. Den intressanta frågeställningen, som jag ser det,
är varför inte landskapsregeringen driver de här frågorna?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Ltl Anders Eriksson frågar om man inte är intresserad av
det här i regeringen? Man kan utläsa av betänkandet att en del av regeringen är intresserad av det och en annan del är inte intresserade eftersom man har röstat emot det. Det skulle vara intressant att höra från
liberalernas sida hur man kan motsätta sig en sådan här en självklarhet?
Det är ju som att motionera om att solen går upp på morgonen och så
motsätter man sig det. Det här är av nöden tvunget för att konventionen
ska fungera och bilar ska kunna röra sig utanför Åland. Det är inte några
konstigheter.
Som ett svar på ltl Anders Eriksson fråga, så upplever jag en brist på
att man inte riktigt har intresse av att komma tillrätta med alla de här
frågorna utan att det måste tryckas på ifrån lagtingets sida. Det finns
många andra exempel också med problem med AX-koden och andra saker som man kan tycka att är detaljfrågor i det stora hela i den ekono-
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miska krisens tider. Men för den skull måste man ta tag också i de små
problemen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är ännu vanskligare för mig än för många andra att svara på varför
liberalerna eventuellt motsätter sig ett sådant här förslag. Jag passar
den frågan.
Orsaken till att jag tog upp frågan var att jag konstaterade att man har
haft en ganska omfattande behandling av den här motionen i lagutskottet. Man har hört ganska många sakkunniga. Jag ville gärna höra hur
det låg till med intresse ifrån landskapsregeringens sida. Men jag får
nöja mig med de svar jag har fått.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det kan säkert vara så att det här är specialkunskap. Men
kunskapen är inte svår att tillgodogöra sig. För en tjänsteman som dagligen sysslar med att tillgodogöra sig ny kunskap så är detta inte heller
speciellt svårt. Det krävs ju att någon lär sig och sätter sig in i det här.
Som det sades i tidigare replik, så har det funnits tjänstemän som har
kunna detta men som nu har slutat. Då gäller det att hitta någon ny. Någon tjänsteman borde ta ansvar för de här frågorna. Det är små väldigt
komplicerade bekymmer som kan leda till stora konsekvenser när det
inte fungerar. Jag tror inte att man på Färöarna och i Grönland förbiser
de här sakerna. Där tar man aktivt tagit de här sakerna. Det var på Färöarna som det började för mig när jag var dit 1997. Det första jag såg när
jag steg av flygplanet var en bil med landskoden på. Då tänkte jag att
detta måste vi också ha, på den vägen är det. Nästan 15 år senare har vi
inte fått det ännu.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Jag har ett kort konstaterande. Man kanske kan konstatera, åtminstone från min synvinkel, att den politiska kraften i regeringen inte heller finns på detta område.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen vidtar. Först föreläggs betänkandets kläm och därefter motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs först betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad.
Ärendet är slutbehandlat.
Remiss
8

Parlamentarisk kommitté för framtida program inom lantbruket
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 22/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkänns?
Diskussion.
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Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Under de gångna åren har vi haft ganska många lantbruksdiskussioner. Man märker ganska snabbt att det blir kraftiga motsättningar,
speciellt enligt någon slags skiljelinje där de som företräder näringen tvingas
försvara den kritik som kommer ifrån andra, speciellt de som representerar
konsumentintressena. Jag tror inte att diskussionen kommer att mattas av,
tvärtom, den kommer att stegra sig och den kommer att bli allt mera omfattande om man tänker på vilket utrymme i media som livsmedels frågor har
idag.
Väldigt ofta är det frågan om skandaler av olika slag där konsumenterna
inte har varit medvetna om vad de har stoppat i sig, hur livsmedlen är manipulerade och på vilka villkor de är framställda. I många fall odlas olika grödor
på sådana villkor att människor och natur far illa. Likaså är det med djurhanteringen. Många förfasar sig över hur djur vansköts i samband med uppfödningen.
Det här är naturligtvis ”Gefundenes Fressen” för media och allt ska man
inte tro på. Det ligger ändå väldigt mycket i tiden att diskutera livsmedlens
produktionsvillkor, deras säkerhet och näringsvärdet i olika produkter.
De som företräder näringen, speciellt i Finland och på Åland, har haft politiskt monopol att styra lantbrukspolitiken. Andra partier än de som företräder näringen skall inte lägga sig i det här. Det är en sak som särskilt centerpartiet i Finland och centerpartiet på Åland har skött, och ingen annan ska
lägga sin näsa i blöt. Så är det ju med många politikområden, olika partier har
olika företrädare som av tradition talar för en viss politik.
När man nu ser hur lantbruket finansieras så måste man väl ändå överväga
om inte andra intressenter också ska få vara med och utveckla lantbruket på
Åland. Det finns väl inte någon näringsgren som är så kraftigt subventionerad
som lantbruket. Ofta får vi höra ifrån centern och näringens förespråkare att
man tyvärr inte kan göra någonting åt det här för det är EU-lagstiftning.
Visst, EU-lagstiftningen är dominerande inom den här näringen. Men för det
första, så är den inte tvingande, man måste inte följa allt detta. För det andra,
så finns det också nivåer som kan variera på de nationella stöden. Så visst
finns det utrymme för egna politiska överväganden och åländska beslut. Att
så där slavist underkasta sig bidragen och deras nivåer stämmer nog inte riktigt. Det har legat i just den här politiken att man inte från annat håll ska
komma och tafsa på de här bidragen. Det är jordbrukets företrädare själva
som bestämmer hur det ska vara, vi andra ska liksom säger ja och amen, mer
eller mindre.
På den här punkten tycker jag att man måste göra förändringar. Det är
också en annan viktig sak som gör att det är dags att fundera över hur det
framtida lantbruket på Åland politiskt ska utformas. Det är hållbarhetstänkandet. Den sittande regeringen talar väldigt mycket om hållbar utveckling i
sitt program. Man menar då tre viktiga delar; det ekologiska, det ekonomiska
och det sociala. Det inkluderar faktiskt hela befolkningen, också konsumenterna och skattebetalarna och inte bara näringens företrädare. Man säger i
sitt handlingsprogram att landskapsregeringen arbetar under perioden med
att stegvis införa ett hållbarhetstänkande i beslutsfattandet. Jag menar att det
här också borde vara en grund för ett framtida att lantbruksprogram på
Åland. Vi har tyvärr den senaste perioden sett att landsbygdsutvecklingsprogrammet har misslyckats i fråga om sitt miljöstöd. Man har då inom rege423

ringen beslutat att det ska tas pengar från miljöstöden och de ska transformeras till direkta utkomststöd för jordbrukarna. Det här sticker nog löntagarna i
ögonen. Det betyder väl att "det blir en traktor till” på gården, jag vet inte om
det stämmer. Det är så som löntagarna uppfattar det här stödet, att det läggs
mycket pengar i investeringar.
Det tredje skälet, herr talman, till att jag tycker att en kommitté skulle vara
viktigt är att lagtinget och de som regerar måste få bredare politiska lösningar
och mer långsiktiga lösningar. Den här regeringen har i stort sett gjort som
alla andra, man kör sin politik och oppositionen kritiserar. Men man gör inte
några förhandlingar, man kommer inte överens utan man tar fighten här i
kammaren, vilket utåt framstår som att vi alltid är oeniga. Det stämmer ju
inte.
Med en parlamentarisk kommitté skulle man kunna förankra ett politiskt
arbete, särskilt med tanke på det kommande landsbygdsutvecklingsprogrammet för det nuvarande programmet tar slut 2013.
Jag tror att det är ett nytt sätt att politisk nå konsensus och därmed större
inflytande över den kommande lantbrukspolitiken från olika intressegrupper.
Det är trots allt så att den som ger pengarna måste få vara med och bestämma. Så är det i de flesta sammanhang. Den som är beroende av stöd och
bidrag får lov att anpassa sig efter bidragsgivarens ett beslut.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Vi är nu inne i en period som varar till och med 2013, som
ltl Sundback själv noterade. Liksom tidigare programperioder är också
den här perioden framtung. Det är större stöd i början och sedan trappas de successivt ned. Nästa programperiod ska börja 2014, det är uppenbarligen från en lägre nivå än när den här gällande perioden började.
Programmet som börjar 2014 är väldigt värdefullt för de förädlande industrierna och företagen på Åland. Det är ju det som man måste satsa på
så att man kan få en högre förädlingsgrad.
Jag undrar om man inte först när man vet EU:s politik, inför nästa
programperiod, har möjlighet att i detalj diskutera nästa programperiods innehåll för Ålands del?
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tror nog att man måste kunna diskutera utgående från vad som är
önskvärt med ett hållbart jordbruk på Åland utgående ifrån den erfarenhet och kunskap som vi har i landskapet. Detaljerna måste säkert beaktas. Jag tror att man redan nu ganska väl vet vad det här kommer att
innebära också på EU-nivå.
Den information jag har är att det inte kommer att ske några större
förändringar i de här stödformerna. Fortsättningsvis kommer EU:s budget att domineras av jordbruksstöden. Men jag kan inte detaljer, det kan
utskottet ta reda på.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag delar nog uppfattningen att när det gäller den generella politiken och inriktningen så kan man börja med det redan idag i
bredare diskussioner om man så önskar.
Nu har det varit landskapsregeringen som helhet som har haft ansvar
för programmen och deras innehåll. Det har inte alltid varit centermi-
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nistrar som har varit näringsministrar. Det har också varit näringsministrar från andra partier. På det sättet har det nog varit bredare diskuterat. Jag kan dela uppfattningen om att något parti känner att man har
lite monopol på de här frågorna och vill absolut inte att andra särskilt
mycket ska lägga sig i dem. Nog är det varje landskapsregerings fulla ansvar och varje ledamots i landskapsregeringen fulla ansvar att man har
breda diskussioner när man gör upp lantbruksstödsprogrammen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Visst är det så formellt. Det är landskapsregeringen i sin
helhet som ansvarar. Det är så med programmen och stödsystemen att
de är tekniskt ytterst komplicerade. Inte lär man sitta och bena ut detta i
plenum så väldigt mycket. Nog är det den ansvariga ministern som står
för den kunskapen och tjänstemän som har hand om det här.
Den här perioden där miljöstödet gick över till att bli ett utkomststöd
och ”leader-pengarna” fortfarande tycks vara inaktiva. Det är många
som har satsat på det här och det är många som vill använda sig av
pengarna, men av någon orsak så händer det ingenting.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson

Herr talman! Socialdemokraterna vill att vi ytterligare ska tillsätta en parlamentarisk kommitté i lagtinget för att reda ut det här. Trots att man tidigare
har varit emot min idé om att ha en paus och ha en hel samlingsregering från
och med nästa val. Ändå vill man att fråga efter fråga ska behandlas av hela
lagtinget, så man är lite inkonsekvent till den delen här, tycker jag.
Sedan kommer man i vanlig ordning med kritik till det åländska jordbruket att man bara köper nya traktorer för pengarna. Som i alla branscher
måste man ha hyggliga redskap för att vara konkurrenskraftig. Man vill ha en
ny inriktning på jordbrukspolitiken, man vill förändra i stort och man vill ha
en parlamentarisk kommitté. Linjen är lagd sedan länge och den kommer
förhoppningsvis att fortgå. Den linjen är att vi ska ha hörnpelare i förädlingen
på Åland dels för att få mycket arbetsplatser till stånd och dels för att försörja
oss själva. Det är egentligen inte svårare än så. Det är ÅCA, Dahlmans, Chipsen, Trädgårdshallen och äppelförädlingen. De bitarna i sig kräver råvaror.
För att man ska få råvaror så måste det finnas ett jordbruk på Åland. Det är
viktigt att det åländska jordbruket har samma konkurrensmöjligheter som
kringliggande regioner. Har inte jordbruket det så kan man köpa billigare
produkter utifrån och då försvinner jordbruket på Åland och på sikt försvinner då också förädlingen. Chipsen har sagt att minst 80 procent potatis måste
odlas på Åland för att man ska vara kvar, annars flyttar man härifrån. Det
finns utredningar som visar att jordbruket genererar både direkt och indirekt
upp till 1 500 arbetsplatser. Det är antagligen det miljömässigt mest hållbara
vi har på Åland. Om vi ser till näringsutsläppet i våra vattendrag så motsvarar
de 1 500 arbetsplatserna ett utsläpp på 5 ton fosfor av totalt 50 ton fosfor,
alltså 10 procent av det åländska fosforutsläppet kommer från det här skrået,
som genererar 1 500arbetsplatser. Det finns ingen bransch som kan visa liknande siffror.
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Alternativet är att komma ner till noll och skrota jordbruket och köpa in
alla råvaror utifrån. Vi vet hur man gör i Brasilien, Argentina och i många
länder som har regnskog, man odlar upp det. Jag ser att oppositionen ler lite,
men det här är ett faktum, vi måste ju förstå sammanhanget. Det är det som
det handlar om. Vi vill alla ha 100 procent rent jordbruk. Vem ska odla det?
Vem ska betala för det?
Jag vill påstå att den bransch som är mest hållbar på Åland är det åländska
jordbruket. Det är bara att läsa siffrorna och se hur mycket de släpper ut per
anställd. Man har på Åland lyckats att ha ett jordbruk sedan hundratals år
tillbaka i tiden. Man kan odla på samma åker, år efter år, efter år. Det visar
att man sköter marken.
I de sydamerikanska länderna odlar man bara några år på samma åker, sedan eroderar marken bort och man måste sedan odla upp ny regnskog. Vi får
inte släppa det här så långt att det åländska jordbrukets konkurrenskraft försvinner, för då försvinner 1 500 arbetsplatser på Åland. På många av dessa
arbetsplatser jobbar ungdomar som vill stanna kvar och jobba på Åland, försvinner arbetsplatserna flyttar de.
Vi från centern diskuterar gärna det här med socialdemokraterna för att
förmå jordbruket att utvecklas ännu mera. Vi ser ju också att det utvecklas.
Det kommer mycket nya ekologiska produkter. Ålänningarna handlar ganska
mycket åländska produkter.
Det finns en sak till som man inte tänker på, t.ex. äppelodlingen. Den är IP
producerad idag, integrerad produktion där man besprutar produkten så lite
som möjligt genom olika metoder. Detta har man tagit fram med stöd av centern. De här äppelodlingarna är unika i världen. Äpplena är dyrare än baltländernas men de är mera efterfrågade.
Det finns mjölkgårdar som är ekologiska i den meningen att man vare sig
besprutar eller ger konstgödsel. Men de har inte nått upp till den absoluta
ekologiska nivån. Den sista lilla biten fattas som kan betyda att djuren måste
gå ute en längre tid eller att ladugården måste se annorlunda ut. Men i praktiken är produkten ekologisk. Den blandas in med den konventionella ÅCAmjölken. Jag brukar hävda, när jag pratar med ÅCA, att egentligen borde de
göra den åländska tetran ungefär en tredjedel grön. Det är ungefär så mycket
ekologisk mjölk i den åländska tetran. Det är också unikt. Det finns ingen
konventionell mjölk som är så ren som den åländska mjölken vill jag hävda.
Slutligen, herr talman, så måste vi veta att de åländska produkterna är så
rena som de bara kan vara. De är oerhört viktiga för vårt samhälle och också
för den mat som vi ska äta. Det kan vara så idag att strukturen förstörs och
vad vi gör vi då om vi inte har mat på vårt bord? Man kan tycka att det är en
utopi idag, men vi har sett länder där det händer stora katastrofer. Vi måste
bibehålla det här men vi ser gärna att socialdemokraterna är med och utvecklar det. Det tar vi gärna emot och diskuterar. Tack, herr talman!
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Det tog sig lite på slutet, annars var anförandet direkt lite
osakligt.
Att ha en samlingsregering är att ta bort det parlamentariska ansvaret. Det tror jag inte är en bra lösning. Har man ett parlamentariskt system och man i kommittéer eller på andra sätt förhandlar mellan regeringspartierna och oppositionen så kan man komma fram till breda lös-
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ningar. Parlamentarisk kommitté är en modell, men inte den enda modellen. Det är nu ett förslag som vi prövar. Det visar ju att socialdemokraterna är villiga och vill ta ansvar i de här frågorna. Inte behöver ltl
Runar Karlsson ta på näsan. Det visar ju bara att man inte tål att någon
som icke är center har åsikter om jordbruket och så håller man ett långt
försvarstal. Det är viktigt att det finns ett stort samförstånd i de här frågorna.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Runar Karlsson, replik

Talman! Jag kan konstatera att just i den här frågan vill socialdemokraterna ha en samlingsregering och inte i allt det andra. Nå, det är bra att
veta.
Herr talman! Det var inte ett försvarstal. Jag välkomnade ju in socialdemokraterna. Jag sade att det var bra. Jag berättar min och centerns
åsikt, det måste vi ju få göra. Inte är det här något bara för centern, det
sitter ju 30 ledamöter här. Centern består av nio trettionde delar, så
mycket kan vi säga till om i snitt, så även i den här frågan. Vi hävdar att
det här är viktigt. Vi välkomnar socialdemokraterna att diskutera det
här. Desto mera insatt man är ju klokare blir man.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Ltl Runar Karlsson har det där med samlingsregering på
hjärnan. Inte kan man ju ha samlingsregering i en fråga och sedan ha en
parlamentarisk tillsatt regering i andra frågor. Jag vet inte var han fått
de där idéerna? Samlingsregering är ju något gammalt patriarkaliskt system. Jag hörde en gång om ett möte man hade i Österbotten och ”he
had vari så bra möte, det fanns int´ bara en åsikt”. Det är väl antagligen
det man vill ha då. Nej, vi ska ha parlamentarismen kvar. Men som i
många andra parlament så är det inte något hinder för breda överenskommelser i viktiga frågor. Man brukar ha det i säkerhets- och utrikespolitiska frågor. Men inte ens de områdena är heliga mera.
Jag tror att i en sådan här väldigt viktig fråga för Åland skulle det vara
värdefullt att konsumenten och näringens företrädare är överens.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Ltl Karlsson talar om mjölken som säljs via ÅCA som är 30 procent ekologisk. Man konkurrerar ju nu faktiskt med annan mjölk utifrån som
inte alls innehåller något ekologiskt. Vore det inte bättre att kunna sälja
100 procent ekologisk åländsk mjölk, smör och ost och kunna ta ut det
mervärde som faktiskt de ekologiska produkterna innebär. Här kunde
man gå in och hjälpa till med investeringskostnader för att komma upp i
det lilla extra som krävs. Det här är jätte dumt att konkurrera med den
här billiga mjölken istället för att verkligen kunna lansera den åländska,
rena, ekologiska mjölken.
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Ltl Runar Karlsson, replik

Absolut, om konsumenterna är beredda att betala mera. På Åland idag
säljs det t.ex. ekologiskt och konventionellt odlad Bregott. Det ekologiska är dubbelt dyrare än den konventionella. Själv köper jag ofta ekologiskt Bregott. Har en barnfamilj råd att betala 2 euro för en liter mjölk
istället för 1 euro? Det tror jag inte. Man tar nog den konventionella
mjölken. Då blir den åländska mjölken att står där och surna. Det kan
man inte tjäna på. Det är det som är problemet. Jag tror t.o.m. att jordbrukarna skulle kunna tänka sig det, men mjölken blir inte såld. Därför
tycker jag att det är ett ganska bra mellansteg att mjölken i sig, fast den
är en blandning, är så ren som man kan tänka sig. Därför köper många
ålänningar mjölken också.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Det känns hela tiden som om man både vill äta kakan och ha den kvar.
Ettdera måste man helt gå in för en ekologisk linje. Jag tror aldrig att
den åländska livsmedelssektorn någonsin kommer att kunna konkurrera
med omvärlden genom att producera billiga produkter och i stora kvantiteter. Det kan vi aldrig. Vi måste konkurrera med kvalitet, smak och
berättelser om hur produkterna är producerade. Jag kommer att ta upp
det här senare i min hemställningsmotion om en livsmedelsstrategi, för
de här frågorna behöver diskuteras. Det är väldigt viktigt. Vi måste gå in
för en gemensam vision. Man kan inte bara nöja sig med 30 procent, när
vi skulle kunna ha 100 procent.
Ltl Runar Karlsson, replik

Det är ju det som man gör redan idag. Som jag sade, man producerar
äppel idag som är dyrare men godare, därför säljs de. ÅCA producerar
ost som är dyrare men godare, därför säljs den. Chipsen producerar
förmodligen dyrare chips, åtminstone inom vissa märken, ändå säljs det.
Småskaligheten gör att man kan producera godare livsmedel och det gör
man ju. Så varför förstöra det, när livsmedlet i stort sett redan är ren?
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Det såg till en början ut som om det inte skulle blir någon debatt överhuvudtaget. Det tycker jag att är orättvist. Jobbar man och lägger ett
förslag så vill man gärna diskutera det.
Jag håller med en hel del av det som ltl Runar Karlsson sade. Inte bara det
att han vill ha samlingsregering, det håller jag också med om. Vi kanske inte
ska gå in på det för risken är att man hamnar utanför ärendet.
När det gäller jordbrukspolitiken och när det gäller livsmedelsklustret så är
det ändå 10,4 procent av vår sysselsättning vi pratar om. Vi vet vi att Chipsen
ägs av Orkla. Det är en ständig kamp att hålla den fabrik på Åland kvar. Jag
är faktiskt ganska bekymrad. Om man inte lyckas med det så åtminstone när
det gäller växtodlingsproduktionen så har vi ytterligare en traditionell näring
som går i graven. Det bör man ha klart för sig när man diskuterar de här frågorna. Det är ett ganska allvarligt läge.
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Om vi tittar på den här motionen så sägs det i klämmen att man skulle vilja
ha ett program som inte bara beaktar lantbrukarna utan också konsumenternas och miljöns intressen. Jag ser inte något motsatsförhållande i det här.
Det finns ju definitivt ett beroende förhållande ifrån odlarnas sida. Det är
självklart, man kan inte producera sådant som det inte finns konsumenter
som vill ha. Förhoppningsvis finns det också ett beroende förhållande ifrån
konsumenternas sida, att man inser vikten av att det finns ett levande lantbruk kvar på Åland.
Tittar vi på det som sägs, att man inte bara beaktar lantbrukarnas intressen utan också konsumenternas och miljöns intressen. Tar vi EU-stöden så är
själva grunden för dem att det ska vara ett lågt livsmedelspris i Europa. Det
är det som är själva grunden. Jag vet att jordbruksministern i en frågestund
svarade ltl Sundback att det inte hade någon betydelse för konsumentpriserna, men det var definitivt fel. Då kan man inte själva grunden för hela EU:s
jordbrukspolitik.
När det gäller miljöstödet så har det haft en stor positiv miljöpåverkan. Det
är självklart att många odlare gärna skulle ta pengarna utan att göra de insatser som man gör för miljön. Det är uppbyggt på det sättet att man får ersättning för de merkostnader man har för att driva sin näring så miljövänligt som
möjligt. Hela systemet är uppbyggt på det sättet. Det beaktar definitivt lantbrukarnas, konsumenternas och miljöns intressen. Det finns inte något motsatsförhållande.
Sedan sägs det att EU:s jordbrukspolitik i många avseenden skadar miljön
och människors hälsa. Den ena skandalen efter den andra avlöser sig inom
jordbruks- och livsmedelssektorn, står det. Jag tyckte att ltl Sundback ändå
var rätt sansad där. Det blir ju ofta de här udda fallen som blåses upp i media,
det blir ett mediedrev och hittar man något sjukt djur i någon ladugård så blir
det otroliga rubriker flera månader framöver.
Tar vi till exempel foderlagstiftningen, som är rigorös just för att man ska
kunna motverka den här typen av problematik, så var socialdemokraterna
rätt kritiska, om jag situationen rätt. Sedan nämns det i motionen, och har
nämnts så många gånger ifrån socialdemokratiskt håll, att man behöver ha
mera politiska krav på ekologisk odling. Jag sagt det många gånger, det är
inte någon nyhet, att jag kanske är den största konventionella odlare på
Åland och det är just på grund av att potatisodlingen är den viktigaste grödan
för mig och där finns det inte någon avsättning för ekologisk chipspotatisproduktion i dagens läge. Jag skulle väldigt gärna se att man tog tag i det här en
gång för alla och utreder om det fungerar ekonomiskt och praktiskt. Kan man
lägga om hela det åländska lantbruket till ekologiskt? Jag har inte någonting
emot det. Det tror jag inte att någon annan jordbrukare heller har. Man
måste ha en viss förståelse för att hårt arbetande yrkesmänniskor vill veta att
det finns en ekonomisk framtid om man lägger om sin produktion. Jag tror
att det är orimligt att begära att yrkesutövarna själva ska ta fram svar på de
frågorna.
Det här vet ltl Gunell att jag har framfört i tankesmedjan. Jag har också
framfört detta flera gånger. Det här är ett utvecklingsarbete som jag tycker att
landskapsregeringen mycket väl kunde ta tag i för resurserna borde finnas för
att få svar på de frågorna. Även om det sist och slutligen kanske inte är så stor
skillnad i utsläpp mot ett konventionellt jordbruk. Det ligger mycket i det som
ltl Karlsson sade. Vi vet ändå, om vi pratar om Branding, den gröna ön i det
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blåa Östersjön, så är jag helt övertygad om att om man kunde visa att all
energiproduktion sker med vindkraft och jordbruket drivs ekologiskt osv. så
skulle det stärka varumärket Åland avsevärt. Det har jag inte någonting emot.
Men tyvärr händer det inte desto mera när det gäller den här biten.
Till sist vill jag ställa en fråga till huvudmotionären. Man vill ha en parlamentarisk kommitté för att utarbeta det framtida landsbygdsutvecklingsprogrammet, om jag förstår det rätt. Tittar vi på sjöfartspolitiskaprogrammen,
tittar vi på utbildningsprogrammen och tittar vi på hälsovårdsprogrammen så
är det alltid expertis som tar fram frågorna. Inte är det någon parlamentarisk
lekmannagrupp som sitter och jobbar med de här frågorna. Det måste finnas
en kompetens om man ska få fram arbetet på ett bra sätt.
Jag tror att landsbygdsutvecklingsprogrammet var på en väldigt omfattande remissrunda bl.a. till natur- och miljö och till alla organisationer överhuvudtaget som kunde tänkas ha synpunkter på det. Hur de olika synpunkterna beaktades kan jag inte direkt svara på.
Med det här vill jag säga att det blir lite märkligt om man har uppbådat
den största möjliga expertis, som finns, när man utarbetat sjöfartprogrammet, utbildningsprogrammet och hälsovårdsprogrammet. Varför ska man då
inte göra det när det handlar om lantbruksproduktionen? Det får jag inte riktigt att gå ihop.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Ltl Eriksson nämnde att socialdemokraterna var kritiska när det gällde
foderlagstiftningen och fodersäkerheten. Vi hade främst invändningar
när det gäller GMO-foder. Regeringen har ju nämligen sagt att man vill
har Åland som ett GMO-fritt område. Samma företag som har tagit fram
stärkelsepotatisen, Amflora, håller nu på att ta fram en ny potatis som
inte ska användas som livsmedel men däremot ska den användas till
chips och pommes frites. Om man då är Åland största chips potatisodlare då kan det bli en intressekonflikt om man får kritik från socialdemokraterna när vi vill förbjuda GMO-odling på Åland.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Den där slängen var ändå relativt onödig. Jag har inte
några bekymmer överhuvudtaget om vad som förs fram. När det gäller
foderlagstiftning så var den oerhört rigorös och det var just för att det
handlar om livsmedelssäkerhet. När det sägs i den här motionen att den
ena skandalen efter den andra avlöser varandra, så är det ändå ett oerhört rigoröst regelverk. Det man gjorde från socialdemokratiskt håll var
ju att plocka ut en liten, liten detalj, istället för att verkligen sätta sig in i
vad det verkligen handlade om. Det handlar om livsmedelssäkerhet och
att försöka få det att fungera så bra som möjligt. Jag tror inte att det
överhuvudtaget finns något GMO-foder här på Åland.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Jag tror att vi är förutseende. Om vi inte lyfter ut paragraf 11 så lämnar
vi fältet för att det kan komma in GMO-foder. Vi vet inte om det används idag inom fiskodlingen till exempel. Vi kan inte tillåta att man
börjar använda GMO-produkter, GMO-grödor och GMO- foder på Åland
om vi vill att Åland ska bli GMO-fritt i framtiden. Om vi däremot stänger
dörrarna nu så öppnar det möjligheter i framtiden när vi vet vilka kon-
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sekvenser GMO-produkterna kan föra med sig. Idag finns det alldeles
för lite forskning kring detta. Jag är allvarligt oroad för att man inom
chipsindustrin kommer att börja använda sig av GMO-potatis som man
nu håller på att ta fram i Sverige.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller det sistnämnda så tror jag inte att det finns någon anledning till oro. Man ska ha klart för sig att chipsen inte är ett åländskt företag mera. Det ägs av en internationell koncern. Vilka spelregler de sätter är inte så lätt för en enskild odlare att kunna påverka. GMO-frågan
får vi ta när det betänkandet kommer. Jag förstod att det var i antågande när som helst.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Herr talman! Jag kan hålla med ltl Eriksson om att tillsätta en parlamentarisk kommitté kanske inte är det bästa. Ska vi jobba med expertisen inom det ena området så borde vi väl också jobba med expertis inom
alla områden.
Sedan har jag ingenting emot att man utvecklar det ekologiska jordbruket. Det har utvecklats ganska mycket. Det finns flera ekologiska
jordbrukare idag. Jag tror att det här kommer att ge sig också så småningom. Det är ingenting som man gör över en natt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag är helt enig.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Jag ska börja med att tacka ltl Anders Eriksson för hans inlägg.
Jag tycker ändå att det förde diskussionen framåt. Det är ju det som är spännande att diskutera framtiden och se olika möjligheter och visioner.
Den vision som projektet ICIS har tagit fram är säkert någonting som omfattas av majoriteten av ålänningarna. Man vill leva på en grön ö i ett blått
hav. Det är en vacker bild och den speglar den åländska själen. Det finns hot
mot den framtidsbilden idag, inte minst vad gäller Östersjön. Många upplever
att den gröna ön ska sättas under ett ganska högt exploateringstryck av alla
möjliga verksamheter. Man tar mark och orörda områden i bruk. Det krävs
nog någon slags riktning för att kunna bevara den här bilden och verkligen se
till att den består och att ön kanske blir ännu grönare och att havet blir ännu
blåare runt om oss.
Det här projektet har ju kostat mycket pengar, det har vi fått läsa om i tidningarna. Man frågar sig vad som händer nu då? Var resultatet de här två utskicken som gick till alla hushåll? Eller kommer det att följas upp på något
sätt? Min tanke med den här motionen är bland annat att jag tycker att det är
en ganska logisk uppföljning hur det framtida lantbruket skall utformas. För
den näringen är väldigt central just i skapandet av den här visionen. Det
sammanfaller med handlingsprogrammet där man säger att man stegvis ska
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gå in och skapa ett beslutsfattande inom olika politikområden som bygger på
de här tre kriterierna för hållbar utveckling. Det blir ju ingenting om det inte
konkretiseras i det politiska arbetet. Då tycker jag, som sagt var, att det här är
spännande att diskutera.
För att hålla igång polemiken och diskussionen så skulle jag säga något om
livsmedelslagstiftningen och säkerheten med lagstiftningen. Det har nog
framkommit internationellt att nivåerna för användningen av olika typer av
medel och allt möjligt som används inom livsmedelsproduktionen, bl.a. Etillsatsämnena, att man allt mer och mer ifrågasätter deras långvariga verkningar på människokroppen. Det är klart att om man äter dem tillfälligt så lär
det inte ha någon verkning. Nog är det ganska konstigt med alla allergier och
allt möjligt som människor har idag. Man skulle nästan föreställa sig att det
var mindre idag men det blir bara mera. Många upplever nog att våra livsmedel är så manipulerade av konstgjorda ämnen. Det finns väldigt kraftiga bevis
på det, inte minst inom den svenska debatten. Det är inte så mycket naturliga
produkter kvar som säljs i butiken. Det är inte jordbrukarnas fel utan det är
hela livsmedelsindustrin. Nivåerna som finns i livsmedelssäkerhetslagstiftningen är framtagna i form av kompromisser där livsmedelsindustrins lobbygrupper verkligen är kraftiga. Jag tror att man inte ens med den där lagstiftningen kan garantera produkternas säkerhet långsiktigt, utan det kommer
långsiktigt att visa sig att det och det ämnet inte alls borde finnas i produkterna.
Tanken med en parlamentarisk kommitté verkar vara något helt nytt för
vissa i lagtinget. Vi har ju suttit i parlamentarisk vallagstiftningskommitté
den här perioden, vilket i och för sig inte ledde till något. Vi har suttit i
parlamentarisk kommitté för jordförvärvsfrågor och nu skall det tillsättas en
parlamentarisk kommitté för självstyrelselagsändring. Det pågår hela tiden
och syftet är att skapa politisk konsensus eller så starkt majoritet som möjligt
för viktiga förändringar. Det är ju grundtanken med det här. Om majoriteten
är säker på sin politik så kör man ju igenom den. Men i vissa frågor vill man
ha stark majoritet, speciellt i sådan lagstiftning som kräver 2/3 majoritet.
Inte är det något märkvärdigt att man anlitar expertis. Men om vi har expertgrupper så överlämnar man ju hela ansvaret till tjänstemännen. Det är inte så
lyckat alla gånger. Det krävs en balans mellan expertis och de som har det politiska ansvaret.
Herr talman! Jag tycker ändå att jag är nöjd med den här remissdiskussionen. Jag hoppas att diskussionen fortsätter i utskottet.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Jag har en kort kommentar. Ltl Sundback sade att den
gröna ön i det blåa havet var AICIS vision. Det är inte det, det är tankesmedjans vision. Ltl Sundback ställde också frågan vad som kommer
att hända. Dokumentet har lämnats över till landskapsregeringen som
har lovat att driva de politiska projekten vidare. Näringslivet har också
sin del, Clean Tech mässan var ett exempel. Handelskammaren håller i
olika projekt. Ungefär om ett år ska det vara en avstämning om vad
detta har lett till. Projektet har inte blivit lämnat vind för våg.
Sedan när det gäller jämförelserna mellan en parlamentarisk kommitté och en expertgrupp så tycker jag att jämförelsen blir lite haltande
när ltl Sundback räknar upp valkommittén, självstyrelselagsändringar
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och jordförvärvsfrågor, det är ju politiska projekt. Det handlar inte om
verksamhetsförutsättningar och de långsiktiga spelreglerna för en näring.
Ltl Barbro Sundback, replik

Nej, jag håller med om att man inte har använt sig förut av det inom
t.ex. jordbruket. Men inom utbildningen har man använt det och inom
hälso- och sjukvården också. Som jag inledningsvis sade är det ett område som är förbehållet nästan ett enda parti att bestämma och diskutera om lantbruket. Jag tycker att det är dags nu att andra som representerar skattebetalare och löntagare får säga sitt om det är. Det finns nog
väldigt många som är kritiska till de 60 miljoner euro som finns i landsbygdsutvecklingsprogrammet. Jag har försvarat det till den delen som vi
har varit med om. Men denna en och en halvmiljon som ramlade in här
när vi skulle spara, det gick för långt också för oss.
Ltl Anders Eriksson, replik

Denna en och en halvmiljon får väl förklaras någon gång för mig. Jag
har inte riktigt förstått var den har kommit inramlande ifrån?
Om vi tittar på spelreglerna och om vi tittar på verksamhetsförutsättningarna för en näring, så vare sig jag eller ltl Sundback hör till det parti
som nämns nu och då, men nog tar vi oss rätten att diskutera de här frågorna ändå när vi vill.
Om man skulle ge de signalerna till sjöfarten att nu ska vi tillsätta en
parlamentarisk kommitté som ska utarbeta spelregler för sjöfarten så
om vi har haft problem med utflaggning förut så kommer problemen
med utflaggning säkert inte att bli mindre då. Den här typen av regelverk bör de som innehar kompetens utforma, det tycker åtminstone jag.
Annars blir det svårt att förstå hur det ska fungera.
Näringsutskottet får väl fundera på det, så får vi se vad de kommer
fram till. Jag får det inte riktigt att gå ihop i varje fall.
Ltl Barbro Sundback, replik

Nej, om man inte vill så får man det ju inte att gå ihop. Nog finns det säkert kunniga människor inom det här området i alla partier. Inte är ju
alla som sitter i parlamentariska kommittéer experter. Man försöker förstå och tänka så rationellt som man klarar av och bidra med det. Det här
kan väl inte vara av sådan överjordisk karaktär att inte en vanligt funtad
lagtingsledamot också skulle kunna sätta sig in i de här frågorna?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.
Ärendet remitteras till näringsutskottet.
Remiss
9

Sjukfrånvaroförsäkring för småföretag
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 20/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkänns?
Godkänt.
Diskussion.
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Ltl Fredrik Karlström

Herr talman! Det här är en motion som jag har valt att kalla sjukfrånvaronförsäkring. Det kanske låter lite konstigt. Det är motion nummer 20.
Ett av de största och viktigaste beslut en företagare kan ta är att anställa
personer till sitt företag. Samtidigt som det är en av de viktigaste ingredienserna för tillväxten i ett samhälle är det även ett av de svåraste beslut som en
företagare kan och bör ta. Företagaren måste med dagens system inte bara ta
ställning till om den tilltänkta arbetaren kan göra ett bra jobb och fungera i
företaget, utan han måste även fundera på hur den tilltänkta anställdas fysiska/psykiska hälsa är, men även till hur personens hemförhållanden ser ut
exempelvis om det finns risk att personen måste vara hemma med sjukt barn
ganska ofta. Detta kan leda till att flera tilltänkta arbetstagare kan hamna utanför arbetslivet pga av att företagaren måste göra dessa helhetsbedömningar.
Jag har fått kritik för att den här motionen kanske är kostnadsdrivande.
Men det ser jag inte det som, snarare tvärtom, för det handlar om att vi måste
göra om näringspolitiken i grunden och flytta fokus från att skicka bidrag till
alla möjliga och omöjliga projekt och istället använda pengarna på ett klokare
sätt som gynnar tillväxten.
Det här är ett system hur man skulle kunna göra det. Man skulle hjälpa företag att hjälpa sig själva och på så sätt hjälpa dem till att våga anställa fler
människor. Ett sätt är att lindra effekten av sjukfrånvaron.
En företagare som tvingas betala nio dagars sjukfrånvaro har förutom
kostnaden för personen också kostnader för vikarier. Man har kostnader för
kunskapsförlust och man har framförallt kostnader i minskad effektivitet.
Om man skulle införa det här systemet skulle man kunna hjälpa småföretagare vid anställdas sjukfrånvaro. Det är inte ett stöd till företagaren, som
jag ser det, utan det är ett stöd till de anställda. Det är samhället och lagstiftare som har beslutat att företagaren har ansvaret om någon anställd är sjuk.
Vore det inte mera naturligt om samhället och lagstiftaren, som har bestämt
att en person som är sjuk och fortsättningsvis ska ha lön, skulle vara med och
delta i finansieringen. Det tycker jag i alla fall.
Åland skulle kunna bli ett föregångsland och skapa ett system som tar ett
stort socialt ansvar över den arbetsföra befolkningen vid sjukdom samtidigt
som det skulle underlätta för företag att anställa flera.
Min motion går ut på att det kunde göras i form av en sjukfrånvaroförsäkring för småföretag som landskapsregeringen skulle vara huvudman för och
medfinansiera.
Givetvis ska företagaren betala en premie per anställd för den här tjänsten.
Inledningsvis kan den här tjänsten rikta sig till företag med färre än tio anställda. Det är i småföretag som sjukfrånvaron ställer till med mest bekymmer och skada. I större företag finns det en mer flexibel möjlighet till omplacering inom verksamheten. Man kan prioritera vissa saker framom andra om
någon är frånvarande.
Det finns en hel del att fundera på innan man inför ett sådant här system.
Idag är det de facto så att det är företagaren som betalar nio dagar sjukfrånvaro sedan kommer FPA in när det har överstigit nio dagar. Det är samhällets
läkare som ofta sjukskriver personer nio dagar eller mindre. Det är väldigt
sällan sjukfrånvaron går över nio dagar, just med tanke på att man slipper
problematiken med FPA. Företagarna får ta hela smällen.
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Min motion går ut på att man skulle flytta fokus från att ge bidrag till alla
möjliga och omöjliga tänkbara projekt och investeringar som ofta gynnar personer som har god kontakt till näringsavdelningen och som vet hur man fyller
i bidragsansökningar. Det skulle gynna dem som verkligen skapar tillväxt, de
företag som sliter och släpar och försöker anställa flera människor för att få
Åland att expandera och utvecklas.
Herr talman! Med det önskar jag att lagtinget hos landskapsregeringen utarbetar ett system för att minska småföretagens risk när det gäller kostnader
för sjukfrånvaro, i syfte att öka dessa företags möjligheter att expandera och
anställa fler arbetstagare.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Det är en mycket intressant motion ltl Karlström
presenterar idag. Problemet, som jag ser det, är väl att den ökande sjukskrivningstakten är ett allmänt samhällsproblem. Det drabbar inte bara
specifikt småföretagare. Däremot delar jag ledamotens uppfattning om
att sjukfrånvaron för småföretagare är ett direkt hot mot själva existensen för företaget. Det finns tyvärr historier i det förflutna där t o m småföretagarna har gått under.
Ser inte ltl Karlström bemanningsföretagen som ett sätt att komma ur
den problematik som här presenteras?
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Frågan om bemanningsföretag så det är snarare så att de
flesta kanske struntar i att anställa folk. Man köper in tjänster tillfälligt
när det behövs. Kostnaderna för att ta in folk från bemanningsföretag i
ett bolag är givetvis betydligt högre per timme. Men det kanske är en
säkrare investering för företagaren. Jag tycker om när företagen anställer. Jag tycker om när människor får en trygg inkomst och ett företag
kan växa naturligt i och med att man anställer fler och fler människor.
Jag skulle inte vilja se att man går ifrån att man anställer folk till att
man kortsiktigt börjar köpa in tjänster via bemanningsföretag. Det är
upp till varje företagare att bedöma själva. Där kunde samhället gå in
och hjälpa till och stötta företagen att anställa flera, att man inte behöver ta den här stora risken med att ev. en anställd blir sjuk.
Ltl Harry Jansson, replik

Bästa ltl Karlström, jag delar egentligen förslaget till lösning. Det är
mycket innovativt. Som vi alla vet, med det haltande ekonomiska system
vi har idag, så skulle det även här kräva en helhetslösning kopplat till
beskattning etc.
Angående min fråga om bemanningsföretag, som jag ser det så ger
kanalen, via bemanningsföretaget, en småföretagare en ypperlig möjlighet att lära känna en ny arbetstagare. Under den tid man betalar en liten
extra premie för den här "förtroendetiden", så ser man om det är en relation som kommer att fungera. Tror man på varandra, då vet vi hur det
går till i många sammanhang. Arbetstagaren blir en del av företaget på
sikt.
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Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Bemanningsföretag är ju någonting som har kommit upp
under de senaste åren. Det kommer förmodligen att öka, det ser man i
Sverige t.ex. i byggbranschen.
Tillbaka till kostnader och att den här motionen skulle vara problematisk att införa just i dessa tider. Jag tror inte det, med tanke på att företagen skulle vara med och finansiera. Det viktiga är att man flytta fokus från bidrag, från alla konstiga projekt som landskapsregeringen beviljar, till den här fonden som skulle kunna vara en grundplåt i det här
systemet. Det blir som ett mini FPA för Åland, när det gäller upp till de
nio första dagarna. Jag tror att det skulle gynna flera företagare att våga
ta steget att anställa flera. Då behöver man inte vara så rädd om den här
personen blir sjuk eller har sjuka barn hemma.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Tack, herr talman! Motionären Karlström är en kreativ man. Det har vi
sett i alla hemställningsmotioner som kommer. Det som jag funderade
på, men som har framkommit nu under debatten, är att det är nio dagar
innan FPA träder in, som Karlström pratar om.
Jag ser att det här kan nog kanske bli en ganska stor kostnad om man
ska införa det. Ett sätt är att man försöker få det via FPA lagen som är
rikets behörighet. Men det hindrar inte att man via lagmotioner där
också kan få den biten med.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Det var korrekt uppfattat. Det är de nio första dagarna
som jag tänkte systemet skulle gälla för. Det kan bli kostnadsdrygt som
ltl Dahl säger. Det är kostnadsdrygt för företagaren idag också. Det är
bara frågan om vem som ska betala? Ska samhället betala någonting
som lagstiftaren har bestämt eller ska företagaren betala det som lagstiftaren har bestämt? Idag är det företagaren som får ta hela kostnaden.
Jag tror att det här kunde vara ett bra system där företagaren går in och
finansierar delvis. Till en början skulle de pengarna troligtvis inte räcka.
Men med omfördelning av de resurser, idag ger man bidrag idag till alla
tänkbara och otänkbara projekt, så skulle det inte bli mera pengar från
det offentliga. Pengarna skulle omfördelas till någonting som verkligen
betyder något för alla företag, inte bara för vissa som får bidrag. Det
snedvrider också konkurrensen många gånger. Det här skulle gynna alla
småföretagare på lika villkor.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Småföretagarna på Åland är en viktig målgrupp som ltl Karlström tar upp. Man vet att småföretagarna är de största sysselsättarna lokalt.
Det finns inte bättre ekonomiska motorer än de små företagen. De stora internationella bolagen lägger mest ner lokala arbetsplatser och företag. Dem
ska man vara försiktiga med. Små företag sysselsätter och de stannar vanligt436

vis kvar på orten. Deras ekonomiska betydelse är väldigt stor. Vi har på Åland
sett att speciellt i IT-sektorn har det uppkommit många företag. De har en
stor sysselsättande effekt. Efterfrågan inom den branschen är stor. ITföretagen verkar växa ganska snabbt och marknaden är fördelaktig. Det finns
på Åland 2000 företag som har mindre än fyra anställda. Totalt finns det
2250 företag. Den grupp som här tas upp i motionen är nog väldigt viktigt för
ekonomin.
Vi har på grund av behörighetsfördelningen inte så många instrument att
ta till för att stödja småföretagen på Åland. Det som ltl Karlström talar om är
ju ett sorts avbytarsystem för småföretagen, inte bara inom lantbruket utan
det här skulle vara i lite vidare bemärkelse. Visst skulle vi ha möjlighet att ge
sådant stöd. Det tror jag säkert. Det kräver lagstiftning och politisk fantasi.
Inte att finnarna stiftar några lagar åt oss och finnarna ska betala, det tror jag
inte leder någon vart. Men om vi är villiga att stöda småföretagare så är det
säkert en mycket, mycket viktig sak.
Vi har en pensionsfond som kanske kunde byggas ut på det här sättet. Jag
ser egentligen inte några verkliga juridiska eller andra hinder. Det är frågan
om politisk vilja. I vilken omfattning det här stödet kan betalas ut måste naturligtvis utredas. Det kanske inte är möjligt att betala ut det under alla nio
dagar, men en del kan man säkert bistå med. Som det är nu så är det säkert
såsom ltl Karlström säger att man drar sig för att anställa, samtidigt som det
är precis det man vill, både för sin egen skull och för företaget. Tillväxt sker
genom ett ökat humankapital.
Även om kanske inte utskottet är så väl företrätt här, och regeringen har
för länge sedan kastat in handduken, så kommer jag att stöda förslaget.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Tack, herr talman! Det är ganska ofta som ltl Sundback och undertecknad är överens i näringslivsfrågor. Det tycker jag är intressant och trevligt.
Det här är ett exempel där vi kan använda de verktyg vi har. Vi vill
ofta ha mera beskattningsbehörighet, vi vill ta över det ena och det
andra men vi kan ju bedriva näringspolitik om vi är lite kreativa. Det här
är ett typiskt exempel.
Det finns 2000 småföretag på Åland. Om skulle vi få dem att anställa
en person till så vilken annan näringspolitisk insats kan vi göra för att få
2000 nya arbetsplatser på Åland? Vi skulle då behöva få väldigt många
som flyttade hit, vilket skulle vara positivt för alla om man helt plötsligt
visar att det finns en marknad i Europa och Norden där arbetslösheten
är låg och man har ett system för att få ytterligare folk att jobba. Det
finns många människor, både öster och väster om oss, som skulle vilja
ha ett arbete idag. Det här skulle vara ett sätt att få i gång hjulen.
Sedan till avbytarverksamheten, det är lite liknande fast den verksamheten riktar sig mera till semesteravbytare för att företagaren ska få
ha semester. Det här förslaget går ut på att man ska kunna hjälpa anställda som är sjuka.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tror att det är det är lättare att genomföra en reform om man kan
använda sig av nuvarande strukturer t.ex. av pensionsfonden och avby-
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tarsystemet. Man kanske ska kalla det här någonting annat. Men att anställa nya människor som ska sköta en ny service blir så byråkratiskt.
Det blir så mycket politiskt tjafs om det att vi hinner väl alla gå i graven
innan det är genomfört.
Jag tror att det är helt realistiskt. Det har enormt stora ekonomiska
effekter också på sysselsättningen, framförallt att man får in nya människor. Om människan har trygghet i sitt arbete så är människan mera
produktiv och mera fantasifull.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.
Ärendet remitteras till näringsutskottet.
Remiss
10

Parlamentarisk kommitté för strukturomvandling av näringsavdelningen
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 21/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkänns?
Godkänt.
Diskussion.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Socialdemokraterna har under långa, långa perioder talat om
strukturomvandlingar och alldeles särskilt inför den här perioden när vi såg
att det måste sparas. Jag har ofta den känslan att det är många som inte förstår vad vi menar med strukturomvandling. En del tror att det är samma sak
som att spara. Men så kan man nog inte se det, att strukturomvandling är lika
med inbesparing, åtminstone inte på kort sikt.
Om man nu tar landskapet som exempel så finns det en struktur, en organisation och det finns vissa funktioner som måste anpassas till tidens krav.
Det blir dyrt och improduktivt att hålla sig med strukturer som inte är anpassade till de behov som finns idag. Vi menar, och det har många här tidigare
sagt, att landskapets näringsavdelning är hopplöst föråldrad. Den har en
struktur som hör ihop med 30-talet, när jordbruket ännu var den dominerande näringen på Åland. År 1960 sysselsatte jordbruket ännu kanske 40
procent av befolkningen. I dag är det 4,6. Bruttonationalprodukten är 2,5
procent för primärnäringarna och jordbruket.
Idag är det trots allt en väldigt liten näring även om konsekvenserna för
livsmedelsbranschen är stor. Men det är den byråkrati och den administration som man lägger ner på alla möjliga EU-program och andra tjänster som
gör att avdelningen är så belastad av primärnäringarna.
Som jag just sade här så har vi över 2000 företag på Åland, av vilka den
övervägande delen är småföretagare. De, om några, är i stort behov av olika
typer av stödtjänster eftersom de är så små.
Om man jämför med vad som finns på rikssidan så saknar vi motsvarande
i nästan alla avseenden. Arbetskrafts- och näringscentraler finns det överallt i
riket. De hjälper till med finansiering, internationalisering av företag, företagsutveckling, uppfinningsrådgivning, patentskydd och experttjänster. Det
finns också Tekes, teknologiska utvecklingscentralen som har av olika typer
av stödfunktioner för företagen och så finns det statens tekniska forskningscentral o.s.v. Vi har ingenting som riktigt motsvarar det här.
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Dessutom har majoriteten olyckligtvis tagit bort stödfunktionerna som
Ålands handelskammare hade. Det var ju väldigt olyckligt, men det har man
nu gjort. Man har plöjt ner det i teknologicentret.
Själva avdelningen avspeglar inte vår näringslivsstruktur. Många säger att
vi måste ta över beskattningen för att den beskattning som Finland har inte
motsvarar vår näringslivsstruktur på Åland. Men, bästa vänner, jag tror för
närvarande att det blir svårt att övertyga väljarna om att vi ska ta över beskattningen. Däremot tror jag att det finns ett starkt stöd för att strukturomvandla näringsavdelningen.
Vid sidan av primärnäringarna så borde vi satsa på sjöfart, logistik och ITteknik av olika slag. Vi borde satsa på handel, tjänster och på företag. Vi har
kvar primärnäringarna och en allmän avdelning.
Här föreslår jag att vi skulle tillsätta en parlamentarisk kommitté. Någon
tycker väl då också att det är fel. Tanken bakom det är att det skulle finnas ett
brett politiskt stöd för en omstrukturering. Det förefaller ju nästan omöjligt,
för vilken regering som än sitter, att genomföra någon slags förändring i förvaltningen. Det blir ett ramaskri varje gång man ska dra in en tjänst eller ta
bort en verksamhet. Det blir stora skriverier i tidningarna och så vill det inte
riktigt bli någonting.
Nu hoppas jag på att en parlamentarisk kommitté skulle kunna bidra till
att det sker en förändring på näringsavdelningen och att det finns mera resurser där för att stöda hela det åländska näringslivet istället för som det är
nu att det i stort sett bara är primärnäringarna som får den service de önskar.
Tack, herr talman.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Jag vill uttrycka mitt stöd för tankarna i den här motionen. Jag
ser också en brist i att vi har väldigt mycket resurser i förvaltningen koncentrerad till primärnäringarna. Medan nya näringar som är i utveckling har
väldigt lite tjänstemannaresurser, ingen överhuvudtaget. Det är lite olika hur
man räknar, men det är mellan 50-70 tjänster, som direkt eller indirekt finansieras av den gemensamma skattekakan, som sysslar med någon form av
primärnäring. Eftersom primärnäringarna är så väldigt starkt reglerade byråkratiskt så behöver det vara mycket tjänster i förhållande till hur stor del av
ekonomin det är.
Tänk om man bara kunde få lös fem eller tio tjänster som skulle kunna
fundera på nya potentiella framtidsnäringar för Åland, som ltl Sundback
också nämnde i sitt anförande. Tänk om vi skulle ha en person som hela tiden
kan fundera på alternativa energikällor och hur vi kan slå mynt av det. Tänk
om vi skulle ha en eller ett par personer som funderade på nya IT-lösningar
och hur man kunde utveckla befintliga IT företag. Tänk om man kunde ha
någon som funderade på logistik och skulle stöda utvecklingen av logistik. Vi
som kanske är världsmästare på logistik, utan att veta om det, som en professor i Åbo sade för några år sedan. Vi använder det bara på vår egen bakgård.
Men det är en kunskap som vi kunde sälja runt om i världen. Ett litet samhälle har otroliga kunskaper. Tänk om man kunde ha tio personer som stöder
och hjälper den här typen av näringar. Det skulle betyda otroligt mycket för
Åland.
Strukturell förändring är ett vedertaget begrepp och det håller man på
med. Men av alla de strukturella förändringar som vi funderar på så är det
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här kanske den allra viktigaste för att det åländska samhället ska vara livskraftigt i framtiden. Jag hoppas verkligen att man kan ta sig an den här motionen. Jag säger inte att metoden är den rätta, bara det här skulle göras. För
mig kan det vara alltifrån en parlamentarisk kommitté till enmansutredning.
Men, man måste ha ordentlig förankring för arbetet.
Jag tycker att man måste komma till skott med den här strukturförändringen. Det har gjorts försök tidigare, sedan har man dragit in försöken och
gått tillbaka till såsom det alltid har varit. Det tycker jag är synd.
Också inom sjöfarten finns det behov. Nu har man pratat om att det ska
komma en sjöfartssamordnare. Det är väl "fantastiskt" att vi inte har haft en
sjöfartssamordnare sedan början på seklet, eftersom det är en så pass viktig
näring och framförallt en näring som är i förändring.
Jag hoppas att det här kan leda till någon typ av åtgärd.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Det som ltl Danne Sundman tog upp är bedömningen
av primärnäringen och dess behov av byråkrater. Vi får ofta höra att det
är på grund av EU. Det är säkert så att EU kräver en hel del byråkrater.
Det verkar ändå något övertungt. Ålands företagarförening har gjort en
utredning där man jämför tjänstemän som sysslar med näringslivsfrågor
på statlig nivå. I Sverige har man en tjänsteman för 68 enheter och i Finland en tjänsteman för 13 enheter medan man på Åland har en tjänsteman för 7 enheter. Vad det nu sedan betyder i praktiken? Men det förefaller ändå som att tätheten här är något större än i omkringliggande
regioner.
Ltl Danne Sundman, replik

Talman! Vi har ofta rekord i olika saker per capita i det ena och det
andra eftersom vi är så småskaliga. I vår förvaltning kan antalet tjänstemän per saker och ting vara väldigt högt. Det beror säkert på småskaligheten att vi har de siffrorna. Men det beror också på ineffektivitet. Jag
säger, som jag sade i mitt anförande, att man kan säkert minska tjänstemannaresurserna även om man aldrig helt kan ta bort dem så länge
det är så pass byråkratiskt. Sedan kan man också här använda ny teknik
för att förenkla både för kunden och för förvaltningen. Jag tror att man
har ganska mycket möjligheter att effektivisera med hjälp av ITsystemen inom jordbruket och andra primärnäringar. Det kan vara extremt med en tjänsteman per en enhet. På fiskeribyrån är det väl tvärtom, det finns knappt några fiskare kvar, men även där måste vi ha en
viss grundbemanning. Man borde fundera allvarligt på det här, inte bara
för att spara utan framförallt för att få resurser till annat.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! I det här förslaget till hemställan ska förstås ingen skugga falla
på näringsavdelningen och dess tjänstemän av det skälet att det är landskapsregering efter landskapsregering som bestämmer om näringsavdelningens
storlek, dess innehåll och dess organisation.
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En förvaltning, särskilt av landskapets storlek och innehåll, måste ständigt
vara under utveckling. Vi har läst i tidningarna att kansliavdelningen nu har
omorganiserats. Huruvida det blev en sammanlagd personalminskning vet
jag inte, men jag tror att det blev på det sättet. Det är klart att varje avdelning
hela tiden ska underställas den här typen av omprövning, inte minst näringsavdelningen eftersom förändringen i vår näringsstruktur har gått med raketfart sedan andra världskriget. Det betyder att näringsavdelningen ständigt
måste vara under luppen.
Senaste större förändring som gjordes var i slutet på 90-talet när man flyttade ut huvuddelen av rådgivningen ifrån huset till en landsbygdscentret. Det
blev inte någon större ekonomisk inbesparing eftersom man fortsatte att betala för de tjänster som fanns inom rådgivningen. När vi talar om näringsavdelningens storlek så måste vi fortfarande inkludera lantbrukscentret i
Jomala i beräkningen över hur många personer som är betalda av skattemedel och som sysslar med de olika näringarna och särskilt primärnäringarna i
det här fallet.
En sådan här genomgång så bör nog utan vidare göras med tanke på bemanningen idag. Den första målsättningen var att minska antalet tjänstemannaresurser efterhand som tiderna förändras. Nu har tiderna förändrats
väldigt mycket och inte mycket har gjorts under 2000-talet i den här delen,
vilket uppenbarligen visar på en väldig konservatism i synen på näringslivet
ifrån regerande partiers sida.
Det andra målet var, för det första, att tydliggöra myndighetsutövandet
som är en naturlig del av förvaltningsuppgifter. För det andra, måste stödhanteringen fungera, som idag är en överstor del av förvaltningsuppgifter.
Med det stödprogram som vi har, särskilt för lantbruket men även för övriga
primärnäringar särskilt fisket, så fordrar det ett minimiantal byråkrater för
att klara av det här. Det kommer man inte ifrån så länge vi är bundna av den
här stödformen som vårt jordbruk måste ha och som vi här har diskuterat i
många tidigare ärenden, alldeles nyss till exempel.
Det tredje är utvecklingsfrågorna, som ltl Sundman och ltl Sundback var
inne på. Utvecklingsfrågor av näringar som är utvecklingsbara i landskapet.
Där har man allt för lite resurser.
När det gäller sjöfarten tillsattes det under slutet på 90-talet en sjöfartssamordnare. När liberalerna tillsammans med centern regerade från och med
2003 så tog man helt sonika bort tjänsten. Man tyckte uppenbarligen att det
var viktigare att satsa på primärnäringarna. Det är viktigt det också, men det
kan inte vara viktigare.
Nu förs det diskussioner om att igen, nästan tio år senare, återinföra den
här uppgiften i förvaltningen. Det är ju märkligt att man inte har haft en tillräcklig resurs på det området. Att man dessutom, när det gäller sjöfarten, har
den lagd på finansavdelningen är faktiskt sorgligt för mig som länge har ägnat mig åt sjöfarten och sjöfartens utveckling, inte bara på Åland utan i hela
landet.
Om man har de här tre funktionerna på näringsavdelningen; myndighetsutövande, stödhanteringen och utvecklingsfrågorna och när man beaktar särskilt den framtida utvecklingen, då är det frågan om vad det är för tjänster
som man inte behöver längre? Vilka nya tjänster behöver man och hur ser
den nya näringsavdelningen ut? Det är någonting som inte vi här i lagtinget
har att ta ställning till ännu. Det är naturligtvis landskapsregeringen som
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måste leva med att utveckla sin förvaltning varje stund, varje dag och varje
vecka och inte lämna det så mycket som man har gjort när det gäller näringsavdelningens framtid. Det innebär också att möjligheten att utveckla Åland,
enligt de visioner som finns i det här dokumentet en grön ö i ett blått hav,
tankesmedjans arbete och många andras tankearbete arbete, knappast kan
genomföras med landskapsregeringens hjälp. Ett exempel på det är ju turismpolitiken. Där tog näringslivet själv, för två och ett halvt år sedan, fram en
plan. Landskapsregeringen sade då att det var en jättebra plan och de skulle
implementera detta i den nya turismstrategin. Någon sådan har inte vi sett
av, trots att den skulle ha levererats för ett och ett halvt år sedan. Det visar
lite på prioriteringar när det gäller näringspolitik. Vi hade tidigare ett spörsmål om det och vi har sagt vår åsikt om det. Det är ganska länge sedan nu och
inte har det blivit bättre. Kära vänner, det har inte blivit bättre på så här lång
tid!
Förslaget om att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att fundera över
de här frågorna känns motiverat. Den sittande landskapsregeringen behöver
hjälp med de här frågorna. De behöver ha ett större stöd ifrån oppositionen
också.
Jordbrukspolitiken är så stor del är av vår totala politik. Den förra motionen om en parlamentarisk kommitté om jordbrukspolitiken är rätt så välgrundad, det måste man säga, för det hör till en utav de stora övergripande frågorna.
Näringsavdelningens organisation kan tänkas vara en mindre fråga men de
har ju med varandra att göra. Det är ett tecken på stagnation i den politiska
ledningen och näringspolitiken, som vi har sett under de två senaste åren.
Därför finns det orsak att fundera på det här förslaget, tack.
Talmannen
7 minuter och 20 sekunder, mycket bra.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Tack, herr talman! Det kan hända att det är bra med en parlamentarisk
kommitté. Om vi tänker på vad målsättningen i budgeten är, att man ska
titta på strukturerna i förvaltningen och försöka effektivisera. Det är ju
målet med budgeten. Jag ser det som att landskapsregeringen jobbar
med de här frågorna.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag får börja med att tacka för talmannens påpekande. Nu
står klockan på 3,58 och blinkar här. Nu vet jag inte hur mycket tid jag
har kvar.
Visst är det så, ltl Dahl, regeringsprogrammet innehåller mycket titta
och titta. Man ska titta på frågorna för att man har en målsättning att
göra någonting. Det är bra om man tittar snabbt och sedan göra någonting. Men att titta och titta och sedan inte fatta några beslut om förändringar är inte någon bra politik. När det gäller den här frågan som den
här motionen tar upp, som är en del av den totala näringspolitiken, så är
beslutsfegheten hos landskapsregeringen är på en ytterst låg nivå. Följ
regeringsprogrammet hellre och genomför det som står där.
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Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Herr talman! Nu nämnde jag inte regeringsprogrammet, tror jag, utan
budgeten. Men det kan i och för sig hänga ihop. Jag motsätter mig inte
någon parlamentarisk kommitté. Näringsutskottet får väl se på den här
frågan. Jag vet också, och alla andra också, att strukturförändringar tar
tid. Det gör man inte bara på ett par månader. Jag tror att landskapsregeringen behöver lite mera tid än det.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Det var ett väldigt viktigt påpekande. Strukturförändringar
tar tid. Strukturförändringar har vi efterlyst ända sedan vi fick veta, hösten 2008, om den kraftfulla nedgången av landskapets inkomster. Vi i
vårt parti har krävt strukturförändringar redan tidigare men där har vi
varit med och regerat själva så vi har ansvar för att vi inte har nått tillräckliga kompromisser eller beslut om strukturförändringar.
Nu har det gått ett och halvt år sedan vi fick veta om hur vår ekonomi
skulle bli och att strukturförändringar måste till. Ju längre man dröjer
med att starta dessa strukturförändringar ju längre tid tar de. Därför är
det dags när det gäller näringspolitiken och dess organisation att öka
farten betydligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.
Ärendet remitteras till näringsutskottet.
Remiss
11

Livsmedelsstrategi för Åland
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 47/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkänns?
Godkänt.
Diskussion.
Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! Jag och mina socialdemokratiska kollegor försitter inga chanser
när det handlar om att få att föra fram budskapet om ett ekologiskt och GMOfritt Åland, så även denna dag.
Denna hemställningsmotion har sin bakgrund i debatten kring foderlagstiftningen för några veckor sedan. Då menade näringsutskottets och till lika
Ålands producentförbunds ordförande att Åland skulle vara förtjänt av en
livsmedelsstrategi. Det är sant. Det är livsviktigt att äta och att äta bra mat.
Det är otroligt viktigt för den åländska landsbygden att vi kan producera lokala råvaror som utgör basen i den åländska livsmedelsindustrin. Det är ett
växande antal ålänningar som anser att det skulle vara en bra framtidsstrategi att göra Åland till en helt GMO-fri zon och med stark fokus på det ekologiska och etiska.
Idag verkar man inte ha någon riktig vision för det åländska lantbruket och
för livsmedelssektorn. Det är besluten i EU och i Bryssel som styr vilken väg
man skall gå. Man låter andra bestämma och så försöker man hänga med i
utvecklingen så gott det är möjligt. Istället borde de åländska odlarna, näringslivsklustret i samverkan med både landskapsregeringen och konsumen-
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ter, sätta agendan och komma överens om ett gemensamt mål och en gemensam vision.
Så för att återta initiativet i jordbruksfrågor och skapa en mer nationell
jordbrukspolitik utgående från våra åländska förhållanden anser jag och
mina socialdemokratiska kollegor att landskapsregeringen ska utveckla en
egen livsmedelsstrategi som tar avstamp i det lokala, det miljömässigt och
kvalitetsmässigt goda.
Det här har jag tidigare sagt idag, att det blir allt svårare för den åländska
livsmedelssektorn att konkurrera med omvärlden genom att producera produkter som ska säljas billigt och i stora kvantiteter. Rättare sagt, vi har inte en
chans att göra det. Däremot finns en växande marknad både lokalt och i våra
närregioner som vill ha mat med god kvalitet och som man kan garantera att
har producerats på ett etiskt och miljömässigt hållbart sätt. Min kollega Barbro Sundback tog tidigare upp den senaste tidens larmrapporter om matfusk.
Det är skrämmande. Larmrapporterna i kombination med en ökad medvetenhet om matens innehåll gör att de åländska närproducerade livsmedlen
har klara konkurrensfördelar. Vi vet varifrån maten kommer, vi vet vem som
har odlat grönsakerna eller fött upp djuren som vi äter.
Allt fler blir medvetna om kvalitet och identitet. Det här är inte något flum,
det är betydelsefulla marknadsargument som man kan ta betalt för. Det
handlar också om att på bred front kunna kommunicera ut det till konsumenter och besökare. Vad innebär det att det finns en åländsk flagga på osten,
mjölkpaketet eller köttbiten? Ett dyrare pris? Ja, men varför är det lokala och
närproducerade dyrare? Vad betalar jag mer för? Det är det som man måste
berätta och föra fram som ett konkurrensmedel.
Idag pratar man mycket om mat med mervärde och då menar man ekologiskt, närproducerat och småskaligt producerade livsmedel. Mervärdesmat
bör stå i fokus och utgöra grunden för att utveckla ett eget åländskt varumärke.
I en livsmedelsstrategi måste man involvera så många aktörer som det
bara är möjligt. Allt ifrån livsmedelsproducenter, primärodlare, konsumenter, exportmarknad och turismsektorn. I strategin bör metoder och inriktning
klargöras. Målet bör vara att skapa en långsiktig hållbar utveckling av livsmedelssektorn som bidrar till ökad sysselsättning och få fler livskraftiga företag
på Åland.
Sedan vill jag också passa på att nämna möjligheterna beträffande Leader.
På Gotland har man sedan länge insett att man vinner på att samarbeta. Där
finns många livsmedelsproducenter som samverkar både när det handlar om
marknadsföring och transporter. Deras ambition har varit att konkurrera
med både hög kvalitet och de bästa råvarorna. Det gotländska matnätverket
utsågs för några år sedan till det bästa Leaderprojekt på Gotland, på grund av
att man ökade värdet i de lokala produkterna genom att samarbeta och underlätta för mindre företag att komma in på en större marknad.
Precis så skulle vi kunna göra på Åland också. Vi måste värna om det lokalproducerade, öka andelen ekologiskt och berätta om att alla djur på Åland,
inte bara de åländska lammen, har ett riktigt bra liv och därför smakar det
gott och därför kostar det lite mer.
Vi får ofta höra om att barnfamiljer inte har råd att köpa mat av hög kvalitet och ekologiska produkter. Tvärtom skulle jag vilja påstå. Jag känner
många småbarnföräldrar som går över till eko-mat precis när man får barn.
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Man vill sina barns allra bästa. Att ge dem ekologisk barnmat eller ekologiska
morötter och potatis är något som många prioriterar på bekostnad av annat.
Varför ska man nöja sig med 30 procent ekologisk mjölk om kan få 100 procent? Det är en fråga som jag har.
Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi att lagtinget hemställer om
att landskapsregeringen utvecklar en livsmedelsstrategi för Åland för att
skapa en långsiktigt hållbar utveckling av livsmedelssektorn med fokus på
mat med mervärde, tack.
Ltl Mika Nordberg, replik

Tack, herr talman! Jag vill understöda ltl Carina Aaltonen i sina funderingar angående livsmedelstrategin. Hon nämnde även GMO. Jag vill
upplysa samtliga om att jag har en restriktiv hållning när det gäller
GMO. Det har tyvärr kommit fram under höranden i näringsutskottet
att producenter är rädda för att hamna i en situation där de inte har en
konkurrenskraftig produkt. Problemet är många gånger att kunderna
agerar med sin plånbok. Det är väldigt viktigt att få ut budskapet, som ltl
Aaltonen var inne på. Att människorna faktiskt är beredda att betala ett
lite högre pris för en ren produkt.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Jag understöder ltl Mika Nordberg om att man nog behöver hålla sig
ganska restriktiv när det gäller GMO, för vi vet inte vad det kan få för
konsekvenser på människors och djurs hälsa. Det är väl just därför som
den åländska jordbrukssektorn är lite osäker. Man vet inte om man vågar står utanför. Man vet inte hur konkurrensen ser ut om man låter
Åland bli helt GMO-fritt. Därför behövs en livsmedelsstrategi för Åland
där man kan ta avstamp och säga; vi ska bli den gröna ön i det blå havet
tillsammans. Det innefattar också allt som odlas och produceras här.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Det har framkommit att den åländska mjölken är en tredjedel
ekologisk. Faktum är att i de åländska mataffärerna kan man idag köpa
importerad mjölk som kanske kommer från Danmark. Mjölkproducenter i Finland har gått in för att vara GMO-fria, men så är inte situationen
när det gäller Danmark. Där är GMO användningen längst fram. Det
oaktat frågar konsumenterna endast efter priset. Kan de köpa en mjölk
som kostar 78 cent, och den kommer varifrån den kommer, jämfört med
åländsk mjölk som kostar lite mera, så är det tyvärr många som väljer
det billigare alternativet istället för renheten i de närproducerade produkterna. Det är någonting som man måste börja jobba med för att få
konsumenterna bakom sig, tror jag.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Jag instämmer helt och hållet. Det är kommunikationen och marknadsföringen som också ligger en hel del på jordbruksorganisationerna och
på dem som tillverkar produkter här på Åland, tycker jag. Det är viktigt
att gå ut och berätta vad de åländska produkterna innehåller och varför
vi får betala lite mera för dem. Precis som ltl Runar Karlsson sade tidigare, att göra mjölktetran en tredjedel grön kanske kunde vara ett sätt
att få folk att välja det som är bäst både för människor och för miljön.
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Även om det svider lite mera i plånboken så tror jag att det är värt det på
sikt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Fredrik Karlström

Herr talman! Jag lämnade in en motion nr 48 år 2008-2009, som lite anknyter till vad ltl Carina Aaltonen vill att landskapsregeringen ska göra. Jag ber
att utskottet verkligen tar det här till behandling nu. Man har väl fundera på
det men inte kommit till skott. Det passar väldigt bra i samband med det här.
Min motion handlar om småskalig livsmedelsproduktion. Man bör titta på
den här småskaliga livsmedelsproduktionen och man bör av byråkratisera
densamma.
Livsmedelsproduktionen blir allt mer global. I och med EU-medlemskapet
och den allt friare handeln har importen av livsmedel ökat. Som en motreaktion till livsmedelsindustrins globaliseringstrend vinner begreppet "närmat",
eller närproducerad mat, terräng. Närproducerad mat är livsmedelsproduktion och -konsumtion, där råvaror från det egna området används och främjar
den lokala industrin och sysselsättningen. Det finns även många miljöfördelar med närproducerad mat. Problemet idag är att man inte hittar så mycket
lokalt producerade varor på Åland som det skulle kunna finnas, och borde
finnas.
Landskapsregeringen talar ofta i festtalen om den lokalt producerade maten att det är viktigt för miljön, för den levande landsbygden och för företagsamheten. Det är mycket festtal, verkligheten ser lite annorlunda ut. Det jag
vill komma till är byråkratiseringen.
Det håller på att bli näst intill omöjligt för en liten producent, med alla de
krav det innebär, att sälja sina produkter antingen på sin gård eller på torget i
Mariehamn. En av orsakerna till det är den stränga livsmedelslagstiftningen.
Livsmedelssäkerhet, som reglerar matproduktionen är ett av Europeiska gemenskapens lagstiftningsområde där man har kommit överens om lika regler
för produktion, transport och förvaring. Men när det handlas med livsmedel
på den gemensamma marknaden har man reserverat möjligheten att sälja i liten skala i det egna landet, alltså undantag för de gemensamma bestämmelserna.
Här har Åland, trots egen lagstiftningsbehörighet, gått in för att använda
den finska lagstiftningen, genom blankettlagstiftning. Den finska livsmedelslagstiftningen är förmodligen en av världens strängaste och ger inte mycket
manöverutrymme för den enskilda lilla producenten, utan allt sker på samma
villkor, oberoende av omfattning eller storlek på verksamheten.
För att öka det småskaliga livsmedelsproducerandet på Åland så måste vi
få bort byråkratin i lagstiftningen som nu effektivt sätter käppar i hjulen för
den som är intresserad av att börja med småskalig livsmedelsproduktion.
För att ge ett exempel; en åländsk gård som har 40 tackor, några grönsaksland och fiskar lite på sidan om måste ha tre olika kylrum, tre förpackningsrum och två slakterier samt dubbla egenkontrollprogram för att kunna sälja
sina produkter. I extrema fall måste en ensamföretagare ha ett eget kontrollprogram för att övervaka sig själv när han eller hon städar sin lokal.
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Första åtgärden om man vill börja baka pajer och sälja på torget ska inte
vara att fylla i en rad blanketter och bygga ett skilt industrikök med allt vad
det innebär. Första åtgärden borde vara att baka pajen för att komma igång
med den lokala småskaliga livsmedelsproduktionen.
Jag ber att utskottet också tittar på motion nr 48/2008-2009 samtidigt
som man tittar på ltl Carina Aaltonens motion, tack.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Tack, herr talman! Jag instämmer helt med det som ltl Fredrik Karlström sade. Jag tror att det var i ett av mina allra första anföranden här i
lagtinget som jag tog upp den här galenskapen. Man omöjliggör för
Marthaföreningar att sälja Ålands pannkaka med vispad grädde på
marknader. Det var även väldigt svårt för företagare ute på Kobba Klintar att kunna sälja sina goda smörgåsar för det satte miljömyndigheterna ganska mycket stopp för.
Det går bra att prata om att man ska utveckla den småskaliga företagsamheten men sedan när det kommer till verkligheten så är det faktiskt
lite svårare.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Det är bara för landskapsregeringen att åtgärda det här om
man vill. Man har tagit en blankettlagstiftning som följer den finska
modellen av livsmedelsproduktion och hantering, vilken är den mest
komplicerade och strängaste lagstiftningen i hela Europa. Visserligen är
det väldigt viktigt med livsmedelssäkerhet. Men det är inte farligt om
Marthaföreningarna har gjort Ålands pannkakor och vill servera vispgrädde till. Det är inte heller farligt om en fiskare har rökt fisk och vill
sälja något till fisken. Idag får han inte sälja potatissallad med fisken, för
då måste han ha två egenkontorollprogram, två skilda kylar och två
skilda system för att hantera de olika livsmedelsproduktionerna. Det är
inte sunt. Det måste finnas sätt där vi kan lita på att våra småföretagare
och entreprenörer inom livsmedelsproduktionen levererar bra produkter. För annars kommer de givetvis inte att kunna sälja mera heller och
det är väldigt viktigt på Åland att man levererar, tack.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! För att kanske trösta någon så kan jag säga att jag var i Italien för inte så länge sedan och besökte en Emmausgrupp som hade
startat en restaurang. Jag har aldrig sett så många olika tvättställ i ett
kök i hela mitt liv. Så det var inte bättre i Italien är när det gäller hygien.
Däremot så behövs det säkert vissa förhållningsregler när det gäller hur
man hanterar livsmedel. Men detta som ltl Karlström nämnde, med tre
olika kylar för att kunna sälja gårdsprodukter på torget, det tycker jag låter som överkurs.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Englund

Herr talman! Det är mycket diskussion och ämnena går lite in i varandra i de
här motionerna. Vi var tidigare, för någon vecka sedan, inne i en sådan här
debatt.
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Vad gäller motionen om livsmedelsstrategin så stöder jag faktiskt den. Det
är en jättebra tanke. Fredrik Karlström var också inne på en motion som lite
berör den här motionen. Vi behöver behandla de här motionerna i näringsutskottet. Motionerna går in i varandra om man diskuterar en egen livsmedelsstrategi.
Det här är någonting som lantbrukarna och producenterna gärna är med
och diskuterar. Vi vill diskutera vägen till ett hållbart samhälle, förnyelsebara
energikällorna från jorden och skogen och hur våra resurser i våra näringar
bäst kan tas tillvara. Det här är någonting som man diskuterar ute i världen
också, bl.a. Storbritannien gör upp en livsmedelsstrategi. Här i Finland håller
man på att jobba med en livsmedelsstrategi. Man diskuterar det i Sverige
p.g.a. att jordbruksproduktionen håller på att gå ner, mjölkproduktionen
minskar hela tiden osv. Det här är någonting som faktiskt ligger i tiden. Speciellt för Åland skulle det vara viktigt att ha en livsmedelsstrategi för hur vi
kunde utveckla vårt lantbruk och hur vi kan förpacka våra produkter för att
även kunna exportera och inte bara sälja på hemmaplan till turisterna. Vi behöver också ha en marknad utanför Åland. Om vi ärliga så är vår marknad
hemma på Åland ganska liten. Vi måste kunna exportera. Det har framkommit tidigare i debatten att man inte ska satsa på bulkvaror. Det håller jag helt
och hållet med om. Nog behöver man få ett mervärde ur det här. Det är inte
bara producenten, vi har också livsmedelsindustrin och då skapar vi också
mycket mera arbetsplatser om vi kan få vår livsmedelsindustri att omsätta de
här produkterna och kanske förpacka de vackert osv. Vi har mycket att göra
här. Jag ska inte gå in på specifika saker men jag har två program om det här
som jag kunde räkna upp otroligt mycket om. Vi jobbar redan med de här sakerna på vissa håll. Vi kan starta. Det här ska jag försöka driva så att vi får
upp det i näringsutskottet.
Talmannen
Begäres ytterligare ordet? Diskussionen avslutad. Ärendet remitteras till näringsutskottet.
Remiss
12

Åtgärder mot ungdomsarbetslösheten
Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 15/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkänns?
Godkänt.
Diskussion.
Ltl Mika Nordberg

Talman! Vi har i media kunnat läsa under vinterns och vårens lopp att arbetslösheten bland Ålands ungdomar har stigit. Det rör sig runt 10 procent just
nu. Som tur är går vi mot ljusare tider, det blir vår och sommar. Många av
ungdomarna kommer åtminstone tillfälligt att kunna tillgodose sig en arbetsmöjlighet genom olika sommarjobb. Men om man ska hitta på några åtgärder för att få bukt med den ändå höga arbetslöshetsgraden i åländska mått
mätt så har jag funderat lite på lösningar för att underlätta för dessa ungdomar att kunna få ett jobb.
Många gånger när ungdomar ska anställas frågas det efter arbetslivserfarenhet, och det får man efter att man har haft ett jobb. Ett förslag som jag har
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är att man skulle kunna tillgodogöra den som anställer en arbetslös ungdom
som har varit arbetslös i minst tre månader och är mellan 18 och 25 år. Arbetsgivaren skulle kunna få återbetalning på 50 procent för det första halvåret och en återbetalning på 25 procent för de kvarvarande.
Redan idag betalar AMS ut arbetslöshetsunderstöd. Många av de här ungdomarna har även tillgång till bostadsunderstöd och annat socialt understöd.
Ekonomiskt sett tror jag inte att det här skulle vara en kostnad för samhället,
däremot skulle det kunna ge de här ungdomarna en praktisk arbetslivserfarenhet vilket medför att de kan komma vidare i arbetslivet. Om det är så att
de har varit anställda hos ett företag under ett års tid så har de förmodligen
lärt sig en hel del om det företaget. Sannolikheten att de får stanna kvar i företaget är väldigt stor.
Därför föreslår jag att näringsutskottet tittar närmare på om det kunde
vara en modell för att lösa arbetslösheten som speciellt har drabbat ungdomarna på Åland, tack.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Det är ju en mycket viktig fråga som ltl Mika Nordberg tar upp.
Vi har hört den senaste tiden att arbetslöshetssiffrorna skjuter i höjden.
Några av oss deltog i ett möte i februari, och redan då var siffrorna alarmerande. Näringsministern ville då att kommunerna skulle ta sitt ansvar. Kommunerna skulle skapa arbeten för ungdomarna i hemkommunen.
Näringsministern och hela regeringen har inte visat sig här idag. Jag tycker
för min del att det här ärendet är så viktigt så jag föreslår att den här frågan
bordläggs till den 14 april.
Jag hoppas då att näringsministern är här för att redogöra för det aktuella
läget på arbetsmarknaden för de unga arbetslösa.
Det krävs säkert ett helt batteri av åtgärder. Det som nämndes här är ju
närmast ett stöd till arbetsgivaren. Det behövs säkert flera åtgärder. Det
kommer en motion nu om sommarjobb så det ger oss lite tid, i den mån det
är möjligt för ungdomarna att få sommarjobb.
Fru talman! Mitt förslag är att den här motionen bordläggs till den 14 april.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Jag önskar understöda förslaget om bordläggning och bordläggningstiden.
Talmannen
Förslag om bordläggning till den 14 april har väckts. Ärendet kommer därför att bordläggas till plenum den 14 april.
Remiss
13

Sommarjobb
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 13/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkänns?
Godkänt.
Diskussion.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! I den här motionen tar jag upp en sak som bekymrar mig när det
gäller arbetsmarknad och ungdomar. Ungdomar idag sommarjobbar i allt
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mindre utsträckning. Nu har jag inte någon dagsfärsk statistik, men om man
ser tillbaka ett eller två decennium så är det en ganska tydlig utveckling. Debuten senareläggs på arbetsmarknaden. Det har också skett en ganska stor
förändring under de senaste 20 åren och sedan jag var i åldern att jag debuterade på arbetsmarknaden.
Det här beror på många olika saker. Dels har det att göra med strukturomvandlingen, ekonomin och primärnäringarnas tillbakagång på bekostnad av
andra näringar. Det handlar dels om arbetarskyddsregler. Nya arbetarskydds
regler, säkert motiverade i sig, har gjort att personer under 18 år inte kan ha
vissa jobb och också andra faktorer som trender spelar in.
Frågan är vad samhället har bidragit med. Säkerligen har samhället i någon mån också bidragit till utvecklingen. Frågan, som jag ställer i motionen
och som jag skulle vilja ha svar på, är om samhället kan bidra till att försöka
återställa situationen i någon mån?
Att ha sommarjobb eller extrajobb under studietiden är väldigt viktigt för
ungdomar. Det är viktigt för den personliga utvecklingen, man lär sig ta eget
ansvar och det är en viktig skola inför de utmaningar som livet innebär. I takt
med att den här företeelsen minskar så tappar man den här fördelen, man får
göra det här senare i livet. Då är man också som befolkningsgrupp mer sårbar
för sådana förändringar som vi nu upplever som arbetslöshet osv. Det är alltid allra svårast för en arbetslös som aldrig har haft ett jobb att komma in när
det finns många andra som är erfarna och söker samma jobb. Det här är en
grupp som drabbas särskilt hårt om det inte råkar sig så att man studerar under den här konjunkturen.
Jag tycker att man ska försöka ta reda på hur man kan vända den här trenden och tidigarelägga arbetsmarknadsdebuten och öka graden av sommarjobb. Hur kan man hjälpa näringslivet för att de ska kunna göra det här i
större utsträckning? Vilka åtgärder kan samhället vidta?
I klämmen hemställer jag om att landskapsregeringen gör en kartläggning
och tar fram förslag till åtgärder för att uppmuntra att åländska ungdomar
sommarjobbar under studietiden i större utsträckning samt att arbetsmarknadsdebuten tidigareläggs.
Ltl Folke Sjölund

Fru talman! Det här är en mycket behjärtansvärd motion som ltl Danne
Sundman har lagt. Hans resonemang är alldeles riktigt, det är väldigt viktigt
att försöka ge ungdomar arbetslivserfarenhet så tidigt som möjligt.
Jag tänkte lite beröra en speciell sak när det gäller sommarjobb. Det är systemet med nordjobb som finns inom ramen för Föreningarna Norden i alla
nordiska länder.
Föreningen Norden på Åland har Nordjobb som sitt stora åliga projekt. Vi
har märkt under de två senaste åren, vilket är ganska naturligt, att arbetsgivarna har blivit betydligt mera restriktiva att erbjuda sommarjobb.
År 2007 hade vi ungefär 50 nordjobbare på Åland. År 2008 hade vi 60,
senaste år, 2009, var det drygt 30. Det här året ser faktiskt inte ut att bli något bättre det heller. Det beror just på att det finns ett antal arbetsgivare,
både privata men också inom den offentliga sektorn, som tidigare har deltagit
i Nordjobbssamarbetet och erbjudit arbetsplatser och åt ungdomar från olika
delar av Norden. Men nu är det faktiskt betydligt kärvare. Det här är naturligtvis en besvärlig utveckling. Nordjobbssystemet är också reciprokt på det
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sättet att det erbjuder också möjligheter för åländska ungdomar att åka till
andra nordiska länder för att sommarjobba. Visserligen har antalet åländska
ungdomar, som har åkt för att sommarjobba, inte varit så högt varje år. Men
ändå är det i alla fall en bra möjlighet att sommarjobba på ett tryggt sätt eftersom Nordjobbssystemet innebär en viss social samvaro. Man övervakar,
man erbjuder bostäder och man kontrollerar upp att arbetsgivaren sköter sig
korrekt gentemot sommarjobbarna inom ramen för systemet. Det är ett jättebra sätt att sommarjobba på.
Om det går på det sättet att den ekonomiska resektionen har den effekten
att antalet sommarjobbare totalt sett i Norden sjunker väldigt mycket, då kan
det faktiskt leda till att hela systemet sätts i fråga. Det kan till och med tänkas
att de nordiska pengarna som finns i systemet eventuellt dras bort och då
ramlar hela alltihopa som ett korthus. Det skulle vara en effekt som skulle
vara väldigt illa med tanke på det nordiska samarbetet.
För att återgå till själva motionen så är det en väldigt angelägen sak som ltl
Sundman har motionerat om. Jag tycker att det finns all anledning att ta ad
notam det resonemang som ltl Sundman förde.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag tackar för understödet. Det är en angelägen fråga, som
ltl Sjölund sade. Just Nordjobb, som Sjölund nämnde, är ju ett exempel
på vad man kan göra för att uppmuntra det här. Det kanske också finns
möjlighet att sjösätta flera sådana projekt från samhällets sida. Det är
alltid dyrare att ta hand om ungdomarna om de hamnar på sidan av arbetsmarknaden och kanske inte mår så bra det. Det kan bli en neråtgående spiral. Det är bra om man kan undvika det och få en annan utveckling när det gäller sommarjobb och arbetsmarknadsdebut. Det är
positivt att vi är flera som tycker det här.
Ltl Folke Sjölund, replik

Fru talman! Precis så är det. Det som jag tror att är den springande
punkten i det här sammanhanget är att kunna hitta sommarjobben, att
stimulera arbetsgivare, både inom den offentliga sektorn men också i
den privata sektorn, att verkligen organisera sommarjobb. Det är väldigt
viktigt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet?
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Mot bakgrund av att den förra motionen bordlades till den 14
april och att detta anknyter till det ärendet så skulle det i det här fallet var intressant att höra landskapsregeringen som förhoppningsvis kan närvara den
14:e april.
Jag föreslår att också det här ärendet bordläggs till den 14 april.
Ltl Fredrik Karlström

Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget om bordläggning och bordläggningstiden.
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Talmannen
Förslag om bordläggning till plenum den 14 april har väckts. Ärendet kommer därför att
bordläggas. Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet bordläggs till plenum den 14 april.
För kännedom
14

Hemligstämplande av Skarvenrapporten
Lagtingsledamoten Mika Nordbergs enkla fråga (EF 8/2009-2010)
Svar på enkel fråga skall ges inom tio dagar efter det landskapsregeringen tagit emot
frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget
och ange orsaken till att svar inte ges. Frågan överlämnades till landskapsregeringen
den 24 mars 2010.
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Bibliotekskommissionens berättelse över verksamheten vid lagtingets bibliotek för år
2009
Bibliotekskommissionens berättelse (BB 1/2009-2010)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 7 april.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls onsdagen den 31 mars 2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum
avslutades kl. 15.53).
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Meddelande
Frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen kommer att hållas
fredagen den 9 april 2010 kl. 09.30.
Från landskapsregeringens sida deltar lantrådet Viveka Eriksson samt ministrarna
Mats Perämaa, Jan-Erik Mattsson, Katrin Sjögren och Veronica Thörnroos.
De lagtingsledamöter som vill ställa en fråga skall meddela det till lagtingets kansli senast den 9 april kl. 08.30.
Bordläggning
1

Religionskunskap i grundskolan
Kulturutskottets betänkande (KU 4/2009-2010)
Landskapsregeringens framställning (FR 17/2009-2010)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 7 april 2010.

Bordläggning
2

Utredning om Åland som eget kyrkoland
Kulturutskottets betänkande (KU 5/2009-2010)
Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 3/2007-2008)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 7 april 2010.

Bordläggning
3

Betygsvärdering
Kulturutskottets betänkande (KU 6/2009-2010)
Vicetalman Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion (HM 25/2007-2008)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 7 april 2010.

Tredje behandling
4

Godkännande av bilagor till konventionen om förhindrande av förorening från fartyg
Lagutskottets betänkande (LU 24/2009-2010)
Republikens presidents framställning (RP 6/2009-2010)
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 enlighet 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.

Första behandling
5
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Ändring av landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet
Lagutskottets betänkande (LU 25/2009-2010)
Lagtingsledamoten Raija-Liisa Eklöws m.fl. lagmotion (LM 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 utskottet.
Diskussion.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Vi har i positiv anda och välvilja behandlat Raija-Liisa Eklöws
m.fl. motion. Vi har använt oss av det s.k. korta formuläret, inte det kortaste
formuläret för vi har faktiskt en liten motivering. Jag ska passa på att ge en
historisk bakgrund till det här ärendet, men den kommer inte att bli lång.
Åland blev medlem i Nordiska rådet på 70-talet. Det var en stor politisk
händelse. Vi fick en externpolitisk plattform som vi har haft mycket nytta av
och som vi idag också drar nytta av. Vi är ett av sju områden i Norden som
gemensamt avgör en massa frågor. Det är inte något lätt arbete eftersom det
kräver konsensus i allmänhet.
Den här representationen har hela tiden varit grundad på det som vi kallar
extern politik, d.v.s. ålänningarna kommer till Nordiska rådet och är ålänningar oberoende av partifärg.
Med parlamentarismen och utvecklingen på Åland har det här ändrat. Man
representerar partierna i den ordning som parlamentarismen anger genom
proportionella val. Detta har medfört att det har blivit en viss diskussion, inte
direkt konflikt, men en viss oklarhet när det gäller ordinarie medlemmarnas
representation i förhållande till suppleanterna. De ordinarie medlemmarna
representerar de två större partierna och sedan finns det suppleanter ifrån
mindre partier.
Motionärens önskemål är att detta ska göras mera flexibelt så att suppleanterna kan gå in för våra båda ordinarie representanters platser. Det möjliggörs nu med den här lagmotionen som lagutskottet föreslår att ska godkännas.
Vi konstaterar att det är upp till de ordinarie medlemmarna att bestämma
praxis och regler för ersättarna, tack.
Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik

Herr talman! Jag vill bara tacka lagutskottet för att ni i snabb takt tog
hand om den här motionen. Det kommer att förbättra Ålands möjlighet
till representation på rådsmötena.
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
6

Budgetens förverkligande
Landskapsregeringens spörsmålssvar (S 3/2009-2010-s)
Lagtingsledamoten Johan Ehns m.fl. spörsmål (S 3/2009-2010)
Först tillåts diskussion och därefter antecknas svaret för kännedom. Under diskussionen i ärendet kan väckas förslag om hemställan till landskapsregeringen. Förslaget skall
samtidigt skriftligen överlämnas till talmannen. Har förslag till hemställan väckts bordläggs ärendet efter avslutad överläggning till en avgörande behandling vid ett plenum
tidigast följande dag. Under överläggningen i ärendet kan det bordläggas första gången
på begäran av två ledamöter och därefter en gång om lagtinget så beslutar.
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Diskussion.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Jag och den samlade oppositionen har med stöd av 48 § 1 mom.
lagtingsordningen ställt följande spörsmål till landskapsregeringen: På vilket
sätt, med vilka beslut och i vilken tidsordning avser landskapsregeringen förverkliga strukturförändringarna och besparingarna som landskapsregeringen
utlovat i sitt budgetförslag för 2010 och som lagtinget godkänt?
Minister Mats Perämaa

Herr talman! Som framkom ur den klämmen i spörsmålet, som ltl Johan Ehn
just läste upp, så är utgångspunkten att det finns en budget som lagtinget har
godkänt. Det faktum att den samlade oppositionen nu har kommit med en
kläm och ett spörsmål kan man tolka som att man uppmanar att landskapsregeringen ska förverkliga detta och att man också ställer sig helt och fullt
bakom den budget som lagtinget har antagit. Man kan inte tolka det på något
annat sätt och det är bra.
Det är faktiskt lite speciellt att en opposition, bara två och en halv månad
in på året, driver på så här starkt att en budget, som är antagen i huvudsak
utgående ifrån landskapsregeringens förslag, ska förverkligas. Det är bra. Det
ger oss ett starkt stöd i det arbete som ska genomföras och som jag under
detta svar på spörsmålet kommer att redogöra för att vi ska förverkliga.
Spörsmålets kläm tar mycket sikte på hur arbetet ska utföras. Det var
mycket det här med att lagtingets beslut ska förverkligas och sedan tar
klämmen sikte på hur det ska göras.
Landskapsregeringen för diskussioner på olika sätt i samband med överläggningar och i strategiskt forum där landskapsregeringsledamöterna tillsammans med avdelningscheferna diskuterar frågor. Ända sedan budgeten
klubbades har vi fört diskussioner om hur budgeten ska förverkligas. Vi har
formulerat alla strukturella åtgärder som beskrivs i budgeten i ett löpande
dokument. Vi följer regelmässigt och systematiskt upp det för att se till att så
också sker. Ledningsgruppen har också preciserat, utgående ifrån de politiska
diskussionerna, arbetet och hur det ska framskrida. Det finns en processbeskrivning och ett löpande dokumentet som avser att säkerställa att budgeten
förverkligas.
Vi har gett direktiv till avdelningarna som givetvis utgår ifrån lagtinget beslut om hur budgeten ska förverkligas. Vi har också i ett dokument klargjort
för hur man genom frivilliga åtgärder ska spara. Det som heter att man ska
spara motsvarande två veckors avlöning. Vi har ett dokument som beskriver
hur processen ska gå till, först frivilliga åtgärder så mycket som möjligt. Om
man inte uppnår det kan det leder till en permitteringsplan, samarbetsförhandlingar och möjliga beslut om permitteringar. Det finns också dokumenterat sedan en bra tid tillbaka. Alla har kunnat notera via medier att de processerna fortgår.
Den exakta tidsföljden, hur och när de olika sakerna träder ikraft, det är
omöjligt att säga. Det är inte normalt heller att man beskriver det i en budget.
Det är kanske inte heller normalt att man beskriver det exakt här vilket datum olika saker ska verkställas. Att de ska verkställas det är helt klart, den
åsikten har landskapsregeringen. Det finns inte några som helst beslut tagna
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eller diskussioner som skulle ha medfört några avvikelser till den budget som
vi har att följa.
Processerna fortgår. De väsentliga delarna finns dokumenterade. Landskapsregeringen har för avsikt att förverkliga budgeten.
Herr talman! Jag skulle vilja passa på att säga några ord allmänt om det
ekonomiska läget eftersom det är av intresse och vi nu diskuterar ekonomin.
De prognoser över den ekonomiska utvecklingen, som landskapsregeringen presenterade för lagtinget i samband med budgeten, tycks överensstämma
rätt väl med de siffror som vi har nu. Det verkar som att prognostiseringen,
vilket är en inexakt vetenskap, inte avviker från det som vi tidigare har redovisat för lagtinget. Det här understryker ytterligare behovet av att de strukturella åtgärderna som lagtinget har fattat beslut om också verkställs.
Det ser ut som Finland, som land, snart kommer att ha passerat botten på
lågkonjunkturen och svänger mot en lite bättre utveckling. Men utvecklingen
kommer att vara rätt så långsam. Allting tyder på att det vi har förespeglat,
om att vi ska ha möjlighet att nå en budget i balans år 2012-2013, snarare betoning på 2013, att det finns en realism i det tankesättet ännu.
Runt om i Europa och i hela världen har man mer och mer nu börjat diskutera hur man ska hantera de massiva budgetunderskotten som lågkonjunkturen har resulterat i. Det finns många exempel i Europa t.ex. Grekland som är i
en besvärlig situation.
Landskapsregeringen gick in för att vidta åtgärder redan i ett tidigt skede
för att undvika massiva underskott, som skulle finansieras med lånemedel.
Det kan man nu säga att var rätt spår att välja.
Landskapsregeringen har igår fastställt bokslutet för 2009. Bokslutet visar
i vår budgetuppföljning på att vi givetvis har ett stort underskott efter att år
2009 är passerat. Budgetunderskottet är ändå avsevärt mindre negativt än
vad vi trodde i samband med det budgetförslag som diskuterades och fastställdes vid årsskiftet. Då kalkylerades med ett ackumulerat underskott på 24
miljoner. Det samlade ackumulerade underskottet är lite dryga 17 miljoner
euro nu.
Det här visar att landskapsregeringens arbete för att med varsamhet utföra
den offentliga servicen börjar slå rot. Man värnar om pengarna i den dagliga
verksamheten. Det vill jag tacka vår personal för eftersom det ändå är personalen som i sista hand verkställer den bestämda politiken.
När det gäller enskilda frågor, som möjligen kan finnas om de enskilda exemplen som nämns i spörsmålen, så är det bäst att de frågorna redogörs av
kollegorna som ansvarar för respektive avdelning, eftersom dessa personer
ansvarar för verkställande av ämnesområdena under sina ansvarsområden,
tack.
Ltl Roger Jansson, replik

Tack, herr talman! Finansministern säger att han drar slutsatsen ”att
den samlade oppositionen står fullt ut bakom budgeten”. Det är rimligen så att minister Perämaa inte tror på sig själv. Ministern är ju läskunnig. Det står i klämmen och spörsmålet; strukturförändringar och besparingar vill vi ha reda på hur de genomförs i förhållande till det som
landskapsregeringen själva har föreslagit.
Frisinnad samverkan står bakom alla dessa strukturförändringar och
besparingar som regeringen föreslår, utom permitteringar, som
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Perämaa väl känner till. Men vi har för vår del krävt många fler strukturförändringar och besparingar som också Perämaa känner till. Nu vill vi
ha svar på hur landskapsregeringen sköter sin egen föreslagna politik. I
svaret finns inte många svar. I det muntliga anförandet fanns inte
många svar. Låt oss lyssna vidare.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Man kan notera att ingenting i spörsmålet eller i klämmen
antyder att den samlade oppositionen skulle ha olika åsikter om att förverkliga de saker som lagtinget har beslutat om. Nog måste man ändå
säga att det är ett stöd för att förverkliga budgeten eftersom man efterlyser tidtabellen. Man efterlyser besked om hur vi arbetar vidare med frågan. Nog finns det ändå i grunden ett stöd för den politik som förs. Det
tycker jag att är bra.
Sedan vad gäller frisinnad samverkans ställningstaganden och åsikter
i den här frågan så vill jag ännu påminna om att frisinnad samverkan
hade en exklusiv möjlighet att medverka i budgetarbetet. De valde att
stiga av för att nu igen, två och en halv månad senare, vilja väcka frågan
här. En viss kantring från den ena till den andra sidan förekommer
också från frisinnad samverkans sida.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Det är inte någon idé här i lagtinget att strida om läsförståelse. Det står i klämmen väldigt tydligt; på vilket sätt avser jag landskapsregeringen att förverkliga strukturförändringar och besparingar
som landskapsregeringen utlovat själv. Det är det vi vill ha svar på.
Därmed har vi inte tagit ställning till huruvida ltl Sundback, jag och ltl
Karlström stöder alla detaljer i budgeten. Låt oss vara klar på den punkten.
Frisinnad Samverkan valde att stiga av förhandlingarna för att vi inte
kunde tro på att landskapsregeringen var beredd att fullfölja det som vi
hade diskuterat i våra diskussioner. Det var orsaken. Det var ingen
vindkantring ifrån vår sida, utan det var tillräckligt mycket i marginalen,
en bristande tilltro till den politiska förmågan. Därför är dagens debatt
för vår del en uppföljning exakt av de diskussioner vi hade då.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Det bör sägas att majoriteten och jag personligen har uppfattat att frisinnad samverkan nog har haft ett genuint intresse för att ta
ansvar för ekonomin. Också det som skedde i samband med diskussionerna inför att vi lade budgeten och därefter.
Om vi ännu lite ska diskutera det som står i klämmen så valde ltl
Jansson att inte nämna det som står sist; det som lagtinget har godkänt.
Det står inte; det som lagtingets majoritet har godkänt eller att så och så
många har godkänt, utan det står lagtinget. Därmed tog jag mig friheten
att uppfatta det som att oppositionen också vill verkställa de här sakerna. Debatten längre fram kommer väl att visa i vilken mån dessa saker
varierar från parti till parti.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Politik är ofta tråkigt och allvarligt så visst kan det vara bra
att skoja lite. Jag tror nog att ministern själv förstår att han skojar när
han säger att det här spörsmålet är ett stöd för landskapsregeringen och
att det är bra. Han upplever det som någonting positivt. Jag tror faktiskt
att ministern innerst inne förstår vår oro. Den oro som jag många
gånger har gett mig till tolk för, att 2009 blev ett förlorat år när det gäller budgetsaneringen. Jag kan bara uttrycka mig när det gäller mig själv.
Jag känner också en oro för att 2010 ska bli ett förlorat år om inte landskapsregeringen redovisar mera i detalj vad man tänker göra.
Det var ett förvånansvärt anförande av en finansminister. Man är van
att finansministrarna säger; vi kommer att göra det och det, vi är
tvungna att ta de besluten, det är inte något trevligt men det ekonomiska
utrymmet tillåter inte något annat.
Istället avslutar finansministern sitt anförande med att hänvisa till
övriga ministrar. Det finns inget konkret i det skriftliga svaret och inte
heller i det muntliga. Det stillar ju inte direkt min oro.
Minister Mats Perämaa, replik

Det är de enskilda ledamöternas ansvar att förverkliga budgeten, givetvis hela landskapsregeringen i sista hand när man så småningom ska
redovisa hela årets resultat. Men i förverkligandefasen så är det de enskilda ledamöterna som ansvarar för beredning fram till beslut för åtgärder som måste vidtas.
En finansminister har inte en operativ fullmakt att vara inne i verksamheters beredning och verkställande. Därför ska de enskilda ledamöterna svara på detaljfrågor.
Jag sade väldigt tydligt härifrån, och det kan inte ha missuppfattats,
att landskapsregeringen har för avsikt att verkställa den budget som lagtinget har tagit och omfattat. Och därigenom också ta alla de besvärliga
beslut som krävs för att man ska uppnå det. Det torde inte ha funnits
några som helst tvivel i det som jag sade.
Ltl Anders Eriksson, replik

Man kan diskutera länge vilken operativ fullmakt finansministern har
och vilken operativ fullmakt finansministern tar sig. De facto ska finansministern vara som en blåslampa, speciellt i tuffa ekonomiska tider,
och hålla efter de andra. Det är bara att se t.ex. hur Anders Borg och
Kjell-Olof Feldt jobbar och faktiskt också hur finansminister Lasse
Wiklöf har jobbat här tidigare. Jag blev väldigt förvånad över det här anförandet, det måste jag säga.
Jag kan lite svårt att läsa mina anteckningar här, jag får improvisera i
stället. Men, faktum kvarstår, vi har ett väldigt allmänt svar, egentligen
inget svar alls, på de frågor som vi har i klämmen; på vilket sätt och
framförallt i vilken tågordning ska vi ta det här? Finansminister säger
att det omöjligt att ange en tågordning. Det är klart det är omöjligt om
man inte har någon styrning på verksamheter. Nog måste det ju finnas
en tidtabell!
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Minister Mats Perämaa, replik

Även om ltl Eriksson själv hade svårt att förstå sina egna anteckningar
och möjligen också det verbala upplägget så förstod jag i varje fall budskapet klart och jag har ett svar på det. Jag beskrev svaret i anförandet.
Landskapsregeringen, under lantrådets ledning tillsammans med finansministern och de övriga ministrarna, har genast efter budgetens antagande processat på olika sätt. Samtliga strukturella åtgärder finns
med, de ska verkställas för att man ska uppnå målet att budgeten ska
vara genomförd enligt fattade beslut. Den politiska ledningen för landskapsregeringen har tagit ett stramt grepp om frågan för att säkerställa
att vi kommer i mål. Min bestämda åsikt är att vi är tvungna att komma i
mål annars står vi inför stora problem med ekonomin.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Finansministern undrar om oppositionen står enig bakom
landskapsregeringens budget. Oppositionen är överens om att strukturella förändringar behövs. Oppositionen är också överens om att regeringen inte klarar av att leverera dem. Jag var besviken på den presentation som finansministern presenterade och på spörsmålssvaret. Var är
de konkreta förslagen till förändringar? Finanskrisen började i mitten på
2008, det är snart två år sedan. Före det fanns det varningssignaler som
visade att landskapet lever över sina tillgångar. Man har haft lång tid på
sig att komma någon vart. Tyvärr ser vi inte de förändringar som vi anser att krävs. Jag kommer att återkomma till det här i mitt anförande.
Det finns många punkter som jag kommer att ta upp.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! När jag säger att budgeten ska genomföras så säger jag
också att de enskilda exemplen som har nämnts i spörsmålet ska genomföras eftersom de står angivna i budgeten, som lagtinget har antagit
på förslag av landskapsregeringen. Det är ju inte någon lek det här. Vi
lägger ett budgetförslag där vi föreslår åtgärder, som sedan lagtinget har
omfattat. Varför skulle vi då inte sträva till att verkställa de åtgärderna?
Det är fullständigt givet. Det är klart att det finns ett intresse av att driva
oppositionspolitik. Man vill nu föra upp diskussionen om ekonomin på
bordet vid detta tillfälle. Det är bra, ekonomin bör diskuteras regelbundet. Men det finns ingenting i det jag har sagt som ens kan antydas om
att vi för en linje som skulle avvika från det som budgeten säger.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! I budgetarbetet 2009 blev det en ganska konstig situation
när finanskrisen hade uppkommit och lagtinget gav en ganska stor fullmakt till landskapsregeringen att påbörja en strukturell förändring. Vi
kom inte med förslag och omröstningar 2009 eftersom vi ville ge landskapsregeringen tid till att verkligen sätta igång arbetet. År 2009 gick, år
2010 kom, och år 2010 är inte oppositionen och regeringspartierna
överens om allt i budgeten. Exempelvis lämnade undertecknad in en re-
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servation till finansutskottets betänkande på nio punkter som motsäger
majoritetens förslag.
Man har haft snart två år på sig att leverera. Än så länge ser vi ingenting, endast permitteringar. Jag kommer att återkomma till permitteringarna och hur fel de är.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Om man studerar bokslutet för år 2009, som egentligen är
första krisåret i lågkonjunkturen, så var effekten väldigt kraftigt sjunkande intäkter men också väldigt kraftigt sjunkande utgifter i bokslutet.
Utgifterna sjönk med över 30 miljoner euro, där finns det förstås också
investeringskostnader av engångskaraktär inbakade men de facto sjönk
utgifterna väldigt mycket. Förutom den stramhet som angavs i tilläggsbudgeten för 2009 så har verksamheterna förverkligats med ytterligare
sparåtgärder. Att hävda att inte landskapsregeringen skulle ha tagit tag i
frågan är en felsägning, om man vill vara snäll.
Jag hävdar att år 2009 var ett vunnet år och 2010 kommer också att
bli det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Jag tror inte att finansminister Perämaa ska uppfatta
spörsmålet som ett stöd för regeringens ekonomiska politik. Snarare visar det att vi alla är djupt oroade för situationen. Vi vill gärna höra hur
regeringen kommer att förverkliga den här budgeten. Vi har olika uppfattningar om recepten och hur man ska hantera krisen. Jag känner en
oro för hur man hanterar krisen i dagsläget, där många åtgärder förefaller kortsiktiga och ogenomtänkta.
Den demokratiska ordningen har beslutat att det är den här budgeten
som gäller. Det är oppositionens roll att granska hur regeringen fullföljer sin ekonomiska politik. Det är faktiskt finansminister Perämaa som
är ansvarig för landskapets ekonomi idag. Jag upplever att han undantar
sig ansvaret med det här anförandet. Han talar väldigt svävande och ytligt om det allmänna och sedan hänvisar han till de enskilda fackministrarna. Men vi vill ju veta hur man ska klara av de inbesparingsmål
man har och när ska det börja ske?
Minister Mats Perämaa, replik

En finansminister har givetvis ett ansvar för ekonomin, men den operativa verkställigheten ansvar respektive fackminister för. Det tror jag att
ltl Gunell känner till som har innehaft en sådan position själv. Inte torde
finansministern ha kommit in i beredningsskedet och berättat om hur
det exakt ska vara. Däremot förs det diskussioner under arbetets gång,
precis så som jag har beskrivit. Det ligger förstås i mitt intresse att se att
sakerna förs framåt. Det har jag sett att det görs. Vi har valt ett system,
där vi med ett internt löpande dokument följer med hur ärendehanteringen framskrider, som vi inom landskapsregeringen ansåg var nödvändigt för att vi alla ska kunna ha en helhetsbild av vad som sker.
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Det är intressant att höra att oppositionen under några replikväxlingar ändå visat att det inte alls finns en enighet egentligen bakom budgeten.
Ltl Camilla Gunell, replik

Vi vill veta och det är därför vi frågar regeringen genom ett spörsmål;
hur ska man göra de här förändringarna och när ska de börja ske? Nu
nämnde finansministern inte alls det som tas som ett exempel i
spörsmålstexten, nämligen skärgårdstrafiken. Där vet vi att det ska sparas ytterligare 1 miljon det här året. Jag förstår om det är bekvämt att i
stället låta frågan gå till fackministern för att svara på det. Men finansministern är ansvarig för helheten. Åtminstone ligger permitteringarna
under finansministern direkt. Så där kan han åtminstone redogöra för
hur det går med den frågan.
Minister Mats Perämaa, replik

Därför valde jag också i mitt anförande att beskriva att vi har processdokument. Utgångspunkten har varit frivilliga åtgärder. Vi är i det skede
att vi har en bild av hur långt de frivilliga åtgärderna räcker. De här kan
sedan leda till permitteringsplaner, samarbetsförhandlingar och till
möjliga beslut om permitteringar också. Det är inte alls osannolikt att så
kommer att ske. Vi har en klar bild av det här också.
Alla åtgärder som nämns med skärgårdstrafiken, som föreslås i budgeten för att få ned kostnaderna, de finns med i vår planering som åtgärder som ska fattas beslut om. Jag är fullt medveten om vilka åtgärderna är. Men det operativa ansvaret är fortfarande på respektive fackminister. Det finns inte några som helst diskussioner eller åtgärder som
skulle ha förändrat någonting i det som budgeten anger.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag sökte förgäves svar på klämmens frågor i det skriftliga
svaret. Jag hade stora förhoppningar när finansministern äntrade talarstolen att de konkreta svaren nu skulle komma. Jag blev tyvärr inte riktigt så nöjd med det svaret heller. Det fanns vissa konkreta svar som
kom. Det gällde framförallt de kortsiktiga inbesparingarna för detta
budgetår. Det skulle vara intressant att höra hur man jobbar med de
strukturella förändringarna. Jag har nu hört både i finansministerns anförande och i replikväxlingarna att det finns ett processdokument. Men
det är fortfarande väldigt i otydligt vad detta betyder för en som sitter i
lagtinget. Hur långt har man kommit? Hur ser tidtabellen ut? Vilka åtgärder kommer man att sjösätta först? Hur ser strategierna ut? Vi är
oroliga för att de här inte kommer att ske. Det är därför vi nu försöker få
någon slags klarhet härifrån lagtingets sida, så att vi kanske också kan
vara med och stötta upp den biten såsom finansministern försökte puffa
tillbaka på oss. Är det klok politik så stöder vi den.
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Minister Mats Perämaa, replik

Tack för det. Det tolkar jag som att frisinnad samverkan ändå stöttar det
här. Ju fler vi är bakom de besvärliga besluten, som berör enskilda
människor i deras vardag, desto bättre är det.
Socialdemokraterna antydde i den förra replikväxlingen tydligt en
annan linje. Men det är en annan sak.
Alla de åtgärder som berör skärgårdstrafiken, som har nämnts här tidigare, de bereds för beslut. Precis de fartyg som nämns och de åtgärder
som nämns i budgeten finns med behandlingen. De åtgärder som kräver
lagstiftning bereds. Till vissa delar torde vi vara nära att kunna fatta beslut och föra dem till lagtinget.
Man måste ändå komma ihåg att detta är en unik ekonomisk situation för landskapet. Det är unikt att en landskapsregering måste vidta
sådana drastiska kostnadsnedskärningar som vi har gjort.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Ja, det stämmer helt säkert. Vi har inte heller haft en sådan här ekonomisk tid på väldigt länge, om någonsin, där vi ha behövt
föra den här ekonomiska politiken. Om det är så att man tror på den politik man för fram och verkligen känner att de här vill vi förverkliga då
hade väl också förslagen varit ganska långt beredda i det skede när man
lade dem. Så att man sedan omedelbart kunde komma till en verkställighet. Annars måste man väl vara medveten om att oppositionen tar
varje chans att också peka på att det här inte blir gjort. Det som jag tycker att är allvarligt i den situationen är att det ger en signal, åtminstone
till mig och också till stora delar i den här salen och kanske också ute i
samhället, att man kanske inte fullständigt tror på de åtgärder man har
gjort. Eller så ger det en signal om att man i regeringspartierna inte är
eniga om hur man ska genomföra detta. Det är betydligt mer allvarligt
än om vi i oppositionen inte är hundraprocentigt eniga. Vi har varken
orsak eller tvång att vara eniga.
Jag hinner inte gå in i den här repliken, som sagt var jag hinner inte.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Givetvis är det så att en situation kan bli allvarlig om det
uppstår ett läge där det inte finns en majoritet som vill verkställa de
nödvändiga åtgärderna som krävs. Jag ser inte att vi är där.
Ltl Johan Ehn sade i sin replik här att finansministern borde tänka på
att oppositionen kommer att se möjligheter att peka på. Någon kan förstås tycka att det är besvärligt att man måste diskutera de här sakerna
här, men det tycker jag inte. Jag tycker att det är intressant att diskutera
ekonomin. Det viktigaste är ju att vi verkställer besluten så välunderbyggda och beredda som möjligt, så att inte de åtgärder som vi måste ta
drabbar den enskilda individen mer än vad som är nödvändigt. Det
tycker jag att är ännu viktigare än om eventuellt oppositionen har pikar.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Tiden går. I morgon är det den 1 april. Lagtinget sitter
april månad och sedan blir det uppehåll. Sedan blir det kanske två veckor i slutet av maj och i början av juni och sedan är det sommaruppehåll.
Så blir det september och så blir det dags för nästa budget eller det
kanske redan är det. Hur ska det här synkroniseras? När ska lagtinget ta
de avgörande besluten? Vad har ministern för tidtabell? Nu tycker jag
att det är dags att tala ur skägget och inte så mycket om processen och
vad vi i oppositionen tycker. Får vi i tilläggsbudgeten förslagen till strukturförändringar och vad de innebär i inbesparingar? Eller ska vi ha en
likadan debatt igen? Får vi något besked under april månad?
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! I april månad kommer det att bli en tilläggsbudget. I en
tilläggsbudget presenterar man avvikelser från den budget som har lagts
ursprungligen. Min målsättning är inte att presentera avvikelser. Det är
klart att säkert kommer det oväntade saker som dyker upp och det
måste givetvis redovisas. Men till den del vi har sagt att vi ska sätta
igång strukturella åtgärder så sker det en beredning. Där som det krävs
lagstiftning kommer vi att föreslå åtgärder för lagtinget i rask takt så
snart som möjligt. Till den delen det går med operativa beslut, där vi har
fått en fullmakt av lagtinget, ska det ske ändå. Det fungerar inte så att
åtgärderna ska behöva avgöras på nytt i en tilläggsbudget.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Man blir inte klokare för varje replik som går här så länge
vi inte får konkretiseringar på hur regeringen och finansministern tänker förverkliga den här budgeten. Vad är det som landskapsregeringen
nu först står i beråd att ta för beslut för att förverkliga strukturomvandlingarna? Är det naturbruksskolan, gymnasialstadiet, fiskodlingen i
Guttorp, avbytarverksamheten, Ålands försöksstation, ÅHS eller skärgårdstrafiken? Det är ju en mängd olika viktiga beslut. Jag upprepar att
det är den 1 april i morgon. Det går inte så där snabbt sedan att rafsa
ihop de här besluten och tro att det är färdigt. Nämn nu hur man tänker
göra med något av de här projekten? Varför inte skärgårdstrafiken, det
är många som undrar.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Ltl Sundback brukar prata om, det skedde här under mitt
anförande och det skedde relativt tyst den här gången, hon pratade om
kommunstyrelser och så vidare. Ltl Sundback brukar prata om det. Jag
kan förstå intresse av att i detalj få exakt reda på i vilken ordning, vilken
tid och vilket datum man ska fatta enskilda beslut. Med på något vis
känns det ändå som att rollfördelningen borde vara att det operativa
finns hos landskapsregeringen. De stora linjedragningarna finns i lagtinget i form av t.ex. budgeten som lagtinget har beslutat om. Jag kan
förstå att det är lätt att komma in på diskussion om detaljer.
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Alla de sakerna, som nämndes här igen, har vi tvingats fatta tråkiga
beslut om när det gäller inbesparingar i turtätheten. Andra beslut gällande rollfördelning mellan det privata och det offentliga kommer att
komma snart vad gäller flera skärgårdsfärjor. Det kommer att ske avtalsförhandlingar där vi förhoppningsvis kan sänka kostnaderna också.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Oppositionen oroar sig för budgetens förverkligande. Landskapsregeringen tycker att oppositionen inte behöver oroa sig, för landskapsregeringen har läget under kontroll. Minister Perämaa anger samtidigt det förbättrade bokslutet som en garant för att särskilt budgetskrivningarna angående strukturella förändringar kommer att ske budgeten 2010. Då blir jag väldigt nyfiken på vilka konkreta redan vidtagna
beslut har bidragit till att underskottet har minskat från 24 miljoner
euro till 17 miljoner euro?
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Nu breddar vi debatten i och med den här repliken. Det
underskott som vi presenterade i bokslutet gäller budgetåret 2009. I och
för sig är det samma ekonomi så inte behöver man särskilja det särdeles
mycket. Men nu diskuterar vi ändå de strukturella åtgärderna för år
2010. Jag utgår ifrån att det är det som efterfrågas i klämmen.
Till alla de delar där exempel nämns, olika skärgårdsfärjor och åtgärder rörande näringsavdelningen, så är alla de åtgärderna under beredning och kommer snarligen att stå inför beslutsfattande. Till vissa delar
har beslut redan fattats.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det var minister Perämaa själv som angav att just bokslutet för
2009 var en garant. Han sade; det visar sig att vi redan har vidtagit
strukturella förändringar. Då blir jag förstås väldigt nyfiken på att höra
det. Jag vill att minister Perämaa ska klargöra det här och nu; vilka redan vidtagna konkreta strukturella förändringar gör att bokslutet är
bättre? Berätta det så att vi slipper oroa oss eftersom landskapsregeringen har det här under kontroll.
Minister Mats Perämaa, replik

Jag tror att vtm Gun-Mari Lindholm är väl medveten om de olika årens
situation eftersom budgeten har diskuterats här i lagtinget. Vi landade i
finanskrisen i övergången 2008-2009, då startade vi upp processen för
att nå långsiktiga inbesparingar. Vi tvingades också ta kortsiktiga inbesparingar. Sanningen är nog den att under 2009 vidtogs alla de tänkbara
kortsiktiga inbesparingsmöjligheter som fanns. Man satte igång processen att skapa de mera långsiktiga åtgärderna till år 2010, som vi håller
på att verkställer just nu. Samtidigt var det väldigt viktigt att vi skapade
en situation där hela förvaltningen hade en beredskap till att förverkliga
serviceproduktion med varsamhet om de offentliga medlen. Jag tror att
vi börjar komma dit.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Den senaste tidens politiska turbulens kring den s.k. Skarvenaffären riskerar att flytta fokus från den kanske viktigaste frågan på den politiska agendan under dessa tider, nämligen frågan om arbetet med att lösa de
ekonomiska problem som den åländska offentliga ekonomin befinner sig sedan en tid tillbaka och är fortfarande i.
Med erfarenhet av hur det har gått de tidigare åren under denna mandatperiod ville vi inom oppositionen vara ute i rimlig tid för att säkerställa oss
om att regeringen nu aktivt jobbar med frågor som på lång och kort sikt
åstadkommer de strukturförändringar och inbesparingar som beskrivs i budgeten för år 2010.
Eftersom vi från våra bänkar inte noterat någon större aktivitet från regeringens sida, när de gäller att vidta åtgärder som syftar till att uppfylla besluten i budgeten, såg vi oss tvungna att i ett spörsmål be landskapsregeringen
beskriva vad man nu gjort. Allt för att, som jag tidigare nämnde, inte hamna i
den situation att vi när vi kommer till diskussionen om kommande års ramar
och kanske tilläggsbudgeten kan konstatera att vi står kvar på samma ställe
som året innan.
Svaret från landskapsregeringen är inte tillfredställande. I spörsmålets
kläm efterlyser vi en redogörelse över vilka beslut som landskapsregeringen
redan fattat och med vilken tidsplan man i övrigt arbetar med de strukturella
förändringarna. Några sådana svar ges inte i det skriftliga spörsmålet. Tyvärr
kan jag idag också konstatera att det ännu inte givets i debatten heller. Detta
är mycket oroväckande! På nytt föds oron hos oss att landskapregeringen inte
kommer till skott och att nödvändiga åtgärder för att rädda landskapets ekonomi inte kommer att ske. Men vi kanske kan bli överbevisade under debattens gång ännu.
Frisinnad Samverkan förhöll sig under budgetdiskussionen svalt positiv till
den budget som landskapsregeringen lade fram hösten 2009. Vi såg tydliga
tecken på att vår politik också fanns med i detta. Vi ansåg att det i förslaget
fanns många lovvärda initiativ och om dessa genomfördes kunde vi vara en
bra bit på väg i arbetet att långsiktigt säkra den offentliga ekonomin.
Fru talman! Jag ska ta några konkreta exempel på goda skrivningar: Landskapsregeringen skriver i budgeten följande under rubriken Strukturella åtgärder med ekonomisk effekt: ”Landskapsregeringen föreslår i det föreliggande budgetförslaget en rad åtgärder, dels som ett led i att åstadkomma
en strukturell balans i landskapets budget på lång sikt och dels för att på
kort sikt åstadkomma besparingar. Inriktningen i detta arbete är att åstadkomma tydligare rollfördelningar på alla plan, att minska landskapets operativa roll i synnerhet inom de områden som inte kan betraktas som kärnområden samt att avstå från stödåtgärder och verksamheter där det inte
finns ett klart samhällsansvar. De medel som används är tydligare uppdragsbeskrivningar till underlydande myndigheter, bolagiseringar, konkurrensutsättningar och omorganiseringar.”
Fru talman! Detta är mycket bra skrivningar. Jag skriver när som helst
under på dessa. Men var finns de konkreta åtgärderna, tre månader in i budgetåret? Var syns regeringens arbete med att åstadkomma en tydligare roll-
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fördelning mellan offentligt och privat? Ta posten som exempel. Var finns de
tydligare uppdragsbeskrivningarna till underlydande organ och bolag? Ett
exempel räcker för mig. När kommer verksamhet att bjudas ut för att åstadkomma ekonomiska vinster genom konkurrensutsättning? Det här var bara
några frågor som vi från vår sida gärna sett svar på i det skriftliga svaret på
spörsmålet och nu också idag i det muntliga svaret. Vi väntar fortfarande. Jag
hoppas att ministrar, lantråd och finansministern kan komma upp och ge
svar på de här frågorna.
Fru talman! Jag ska igen citera regeringens budget för år 2010: ”Inom
undervisningssektorn är det pågående arbetet med gymnasialstadiereformen synnerligen central samtidigt som även omstruktureringen av naturbruksutbildningen har betydelse för kostnadsnivån. Utvecklingen inom den
kommunala sektorn berörs även den i ett särskilt avsnitt. Fiskodlingen i
Guttorp, avbytarverksamheten och Ålands försöksstation är exempel på
områden där landskapets ansvar tonas ner. Även inom ÅHS pågår en omstrukturering i och med att verksamheten koncentreras till sjukhusområdet
samtidigt som styrnings och organisationsmodellerna ska ses över. Åtgärderna inom sjötrafiken berör bl.a. bemanningen på färjorna och konkurrensutsättning av den tekniska driften. Därtill pågår bolagiseringsåtgärder
bl.a. beträffande Möckelöområdet, förändringar av kollektivtrafikens turlistor m.m.”
Allt detta är konkreta förslag som i budgetdebatten och fortfarande stöds
av den frisinnade gruppen! Det efterlystes vad vi stödde så jag har försökt
klargöra den biten här nu.
Men, var är nu de konkreta åtgärderna ännu en gång? När kommer de att
ske? Vilka åtgärder har vidtagits för att tona ner landskapets ansvar vid fiskodlingen i Guttorp, avbytarverksamheten och Ålands försöksstation? Vilka
åtgärder har vidtagits och när kommer vi att se resultat gällande bemanningen och konkurrensutsättningen av skärgårdsfärjornas tekniska drift? Hur
tänker landskapsregeringen ta sig an frågan om kommunstrukturen och
kommunernas framtida serviceproduktion?
Många tänker att det är mycket frågor som Ehn ställer just nu, men det är
också viktiga frågor som också bör få svar. Frågor som jag hoppas att regeringen under denna debatt kan ge helt konkreta svar på och inte bara allmänna så som görs i det skriftliga svaret.
Fru talman! Den frisinnade gruppen hyser en stor rädsla för att regeringen
ännu inte tagit de beslut som krävs och inte tagit de krafttag som erfordras
för att uppfylla det som beskrivs i budgeten. Vi kräver nu att regeringen visar
på att man har förmåga att leda Åland vidare i de ekonomiska tider vi befinner oss i. Det räcker inte med fina budgetskrivningar! Nu fru lantråd, herr
finansminister och ärade ministrar krävs kraft, beslut och handling. Vi har för
vår del öppet deklarerat att vi stöder regeringen i detta arbete om regeringen
kavlar upp armarna och börjar genomföra strukturförändringsarbetet, men
nu är det verkligen upp till bevis och det är bråttom! Tack, fru talman!
Minister Mats Perämaa, replik

Fru talman! Samtliga saker som exemplifierades av ltl Johan Ehn är ju
citat ur budgeten. Jag sade under mitt anförande att landskapsregeringen jobbar vidare med att verkställa och fatta beslut om samtliga delar i
budgeten. Jag nämnde inte något undantag från det. Därav blir svaret
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igen; allting är föremål för beredning, till vissa delar via lagstiftning, till
vissa delar annan beredning och vissa ärenden är snart föremål för beslut. Vi är ju eniga om att det behöver verkställas. Sedan kan vi förstås,
om det är ändamålsenligt, slår upp almanackorna och börja anteckna
när landskapsregeringen har överläggningar, när man har plenifördragningar och när man har enskilda föredragningar. Är det nu verkligen det
som vi ska göra? Så länge vi är eniga och slår fast att vi ska verkställa
budgeten så har vi kommit väldigt långt, anser jag.
Ltl Johan Ehn, replik

Är det verkligen så, fru talman, att det finns en enighet? Är man på gång
och kan visade det? Vi har fortfarande inte fått de bevisen. Jag kan bara
nu välja att lita eller inte lita på minister Mats Perämaas ord i den här
frågan. Vi har inte fått konkreta svar på vilket sätt man har jobbat vidare
i de frågor jag nu nämnde. Man undviker, som jag upplever det, att
svara på de här frågorna.
Antingen hade man inte varit i gång med planeringen före och låg
väldigt långt efter. Man fick börja planeringen när vi skrev 1.1.2010. Det
är illa i så fall. Jag hoppas att det inte är på det sättet. Eller så är det
kanske lika illa om det är på det andra sättet, som jag misstänker, att
man inte riktigt är enig inom regeringen om hur man vill göra det här.
Då blir det problematiskt, då blir det riktigt problematiskt för då saknas
den politiska kraft som krävs för att åstadkomma de här bitarna. Jag
hoppas att det inte är detta som är utgångspunkten för den fortsatta diskussionen.
Minister Mats Perämaa, replik

Fru talman! För att återgå till ett av exemplen som berör mitt ansvarsområde, jag tycker att jag kan svara på den i form av en replik, frågan
om den kommunala serviceproduktionen. Vi har haft en förhandling
med Ålands kommunförbund om hur vi ska gå vidare med det här. Vi
kommer att ha nästa träff i april. Vi valde gemensamt att fundera på
varsitt håll på mandatet till en arbetsgrupp som ska jobba med frågan
om hur man ska få ned kostnaderna för serviceproduktionen på axeln
landskapet kommunerna. Till den delen är vi också igång. Jag ser den
frågan som en utav de stora frågorna framöver för att få en effektiv offentlig serviceproduktion inom hela spektret. Den frågan kommer vi att
föra framåt också.
Ltl Johan Ehn, replik

Jag vill börja med tacka finansministern Perämaa för det första konkreta
exemplet här. Det är precis den här typen av diskussion som jag skulle
vilja åstadkomma för att kunna känna huruvida ni kommer någonstans
eller inte med de här frågorna i regeringen. Nu kommer diskussionen
om kommunerna. Kanske jag inte är helt nöjd med svaret som jag fick,
men vi är åtminstone inne på en diskussion som rör sig kring det som
jag upplever att vårt spörsmål gällde, dvs förverkligande av de här bitarna.
I den här repliken som finansminister Perämaa lyfter fram kring
kommunerna så visar det sig att mycket av det som fanns i budgettexten
faktiskt inte vara berett på förhand. Skulle det ha varit så hade väl land-
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skapsregeringens ståndpunkt, om hur man skulle gå vidare med kommunstrukturerna, varit ganska klar, medan man kanske hade fått vänta
på Ålands kommunförbund. Nu förstod jag att man måste gå åt varsitt
håll och fundera på mandatet.
Det spelar inte någon större roll. Huvudsaken är att vi får den här debatten. Det var de svaren som jag hade önskat att funnits både i det
skriftliga svaret och i det svar som minister Perämaa har presenterat här
nu. Men det kanske kommer ifrån de övriga partiministrarna också.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Minister Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Jag har förståelse för att det kan finnas viss frustration hos
oppositionen eftersom man inte har insyn hur landskapsregeringen arbetar. Skulle landskapsregeringen ha levererat ett spörsmålssvar med
alla detaljer, på alla de områden som vi arbetar med, så skulle det ha blivit ett svar på ca 50 sidor.
Jag tror att det blir en ganska intressant diskussion. Jag ser fram
emot att i mitt anförande få redogöra för hur vi diskuterar på social- och
miljöavdelningen.
När det gäller kommunstrukturerna och socialvården är det en farhåga som jag delar med ltl Ehn. Där håller vi på att ringa in, enligt budgeten, utredning av socialvårdens utveckling inklusive huvudmannaskapet för missbrukarvården, ur förbrukarperspektiv, personalperspektiv och ur ekonomiskt perspektiv. Där kommer vi att leverera ett ställningstagande i det också.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag för min del kräver inte att landskapsregeringen ska leverera ett 50-sidigt dokument där man exakt beskriver hur man har
gjort. Jag ville få en översyn kring vad som görs och vart man är på väg.
Nu läser man till exempel att en av de inbesparingar som man tog beslut
om i slutet på förra året, dvs linfärjorna, inte har gått att verkställa. Vi
läser sällan exempel på där man har tagit steg framåt i verkställandet av
de strukturella förändringarna. Det här oroar oss.
Nu fick vi åter igen ifrån minister Sjögren ett exempel på där man beskriver vad man gör inom vissa områden. Jag tycker fortfarande att man
kanske ligger steget efter med tanke på att det här var vad man beskrev
att man ville göra i budgeten. Jag förväntar mig ganska långt att man
har en liten täckning för det redan på förhand. Att det finns en tanke på
det och det inte bara är en beskrivning om vad som hända skall. Utan
man har förankrat de här bitarna så att de är ganska klara att börja
verkställa, framförallt till den situation vi befinner oss i nu när pengarna
ska sparas, det är relativt kort men ändå långsiktigt.
Minister Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Den här landskapsregeringen har en linje. Vi gav en resursoch behovsplan, vi gav en första tilläggsbudget 2009 där det var ganska
stora linjedragningar och det har vi fullföljt. Där har vi i budgeten nu för
2010 allt det som vi har sagt att vi ska förverkliga. Jag vill påstå att ingen
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landskapsregering före den här har behövt verkställa sådana stora strukturella förändringar som den här landskapsregeringen står inför.
Ta och titta, bästa ltl Johan Ehn, på tjänstetablån till exempel.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Både i budgetdebatten och nu här idag har jag lyft fram
värmande ord vad gäller linjedragningarna. Jag stöder linjedragningarna å det varmaste. Men det gäller att komma vidare från linjedragningarna till de praktiska genomförandena. Det är där som min misstro, eller
åtminstone fundering, ligger kring hur det här ska kunna lösas framåt.
Jag har inga problem med, om minister Sjögren lägger fram sina tankar
i ett senare anförande, att konstatera att jag kan vara nöjda med de här
bitarna. Men i dagsläget vet jag inte att jag kan vara nöjd. Jag har inte
sett de resultaten utåt sett.
Jag håller sedan med minister Sjögren, vilket jag också gjorde med
minister Perämaa, om att visst befinner vi oss i en exceptionell situation.
Just därför gäller det att visa på att man också klarar det. Det är inte
lätt, men vem har sagt att det ska vara lätt att genomföra de här sakerna? Ingen, tror jag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Roger Eriksson, replik

Tack, fru talman! Ltl Ehn efterfrågade strukturella förändringar och att
den här regeringen ska visa på kraft, beslut och handling. Jag kan upplysa ltl Ehn att så har skett och det arbetet pågår fortsättningsvis.
Spörsmålet handlar om budgetens förverkligande. Det arbetet har vi
redan inlett. Jag talar närmast för kansliavdelningen. Jag kan nämna
konkreta exempel som efterfrågades.
Den 1 mars i år har den allmänna byrån genomgått en genomgripande omorganisering, två enheter har försvunnit. Senare under året
upphörde även räddningsenheten vid byggnadsbyrån. Det här är stora
strukturella förändringar. Under det här året kommer nio tjänster att
försvinna. Det, om något, är strukturella förändringar.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Just den typen av åtgärder hälsas välkomna av den frisinnade gruppen och av mig. Jag tycker att det är bra att man har genomfört de åtgärderna. Men i spörsmålet ställde jag sedan ytterligare frågor
kring ett antal delar som man själv ifrån regeringens sida exemplifierat i
budgeten, men som jag ännu inte har sett svaren på.
Jag återupprepar det ytterligare en gång, svaren kommer tydligen
krypande sakta men säkert om vi får igång den här debatten på rätt sätt.
Jag tycker att det redan har börjat artat sig från det att vi fick det skriftliga svaret till dess att vi nu står här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Visst är det så att vi befinner oss i en exceptionell situation vad gäller landskapets offentliga ekonomi. Det är vi alla helt ense
om. Visst krävs det politisk kraft för att genomföra det som står i budgeten.
Det som jag har noterat, under min tid som minister, är att strukturförändringsåtgärder inte är någonting som genomförs med snabba
puckar, tyvärr. De gånger som vi har försökt oss på lite mera drastiska
åtgärder i inbesparingssyfte så slår det tillbaka. Det visades sig nu när vi
både gick emot arbetstidslagstiftningen och kollektivavtalslagstiftning.
Jag ställer gärna upp och redovisar trafikavdelningens strukturförändringar om vad som pågår där, hur långt vi har kommit och också de frågor som vi inte, av olika anledningar, har hunnit bearbeta ännu.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Det finns frågor som säkert kommer att få sitt svar under
debattens gång. Det hoppas jag och det gav jag uttryck för i mitt anförande. Det verkar som att svaren kryper fram sakta. Att det inte är lätt
att göra strukturella förändringar, nej, det är det säkert inte. Det är det
återigen ingen som har påstått. Det kanske behöver ta lite tid. Det är
inte så att de här strukturella förändringarna bara har pekats på i budgeten för 2010. Redan 2008 började vi diskutera de här frågorna. Det har
funnits en hel del tid ändå att fundera och föreslå förändringar. Om det
inte är så att man har tänkt sig att tiden räddar oss och den internationella ekonomin går upp och det här löser sig ändå. Det finns också den
risken.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Det var ju en ganska vild spekulation för att komma
från ltl Johan Ehn, som jag annars håller för väldigt balanserad. Jag kan
intyga att från min sida och från centerns sida så kommer vi att göra allt
vi kan för att få till stånd strukturella förändringar som fortsättningsvis
ger landskapets invånare en god service. Vi deltar gärna i den diskussionen där vi närmare klargör vad som är det offentligas roll och vad som
är det privata näringslivets roll. Det kommer jag närmare att belysa i
mitt inlägg.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Vild var en intressant benämning i det här fallet. Om jag i
den här frågan råkar vara lite engagerad och det tolkas som vild så är det
rätt intressant. Jag har försökt lyfta fram de områden som jag ser att har
problem. Jag måste också, eftersom jag inte får svar vare sig i spörsmålets skriftliga del eller i de hittills hållna anföranden, ställa ytterligare
frågor så att jag får klarhet i dem. Jag är jätteglad om det visar sig att
Ålands ekonomi befinner sig i goda händer. Suveränt, då har vi från lagtingets sida lyckats sätta press på landskapsregeringen och landskapsregeringen utför det. Men de svaren har jag ännu inte riktigt fått. Är det så
att man blir vild för att man ställer frågor då blir jag ytterligare lite frågande. Det betyder väl att jag blir ännu mer vild då?
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Gunnar Jansson

Bästa fru talman! Jag har under åren kunnat delta i många olika slags interpellations- och spörsmålsdebatter. Denna debatt avviker från det mesta av
vad jag har varit med om tidigare. Ändå hör jag redan att alla förutsättningar
för denna debatt finns för att den ska bli färgstark, innehållsrik och nyttig. De
allmänna problem som vi kanske lider av här i vårt system är att spörsmål tas
så högtidligt. Det är som om det skulle vila ett hot över det hela. Det blir lätt
vi och de. Därför är jag mycket nöjd med första undertecknarens och presentatörens framställning som andades konstruktiv hållning. Jag hörde inte särskilt mycket av det som brukar vara, dvs vi och de. Så här långt tycker jag att
de allra flesta är vi. Det är definitivt bra. Det som jag ändå kanske upplever
lite säreget är att det handlar om hur man verkställer en budget. Jag måste
villigt erkänna att när jag kom hit idag hade jag bara en liten aning om i vilken riktning detta gruppanförande skulle gå, för vi hanterar uteslutande förvaltningsfrågor. Parlamentet är ju egentligen inte till för att hantera sådana
saker, även om sådant kan ingå i spörsmål. Det är jag fullt medveten om.
Jag kom hit med ett öppet hjärta och lyssnande öron. Så här långt är jag
egentligen rätt så imponerad över hur det hela förefaller att kunna gå. Nämligen att förvaltning ankommer på regeringen. Vi här i lagtinget stiftar lagar, vi
fördelar pengar och vi kontrollerar maktutövningen. Vare sig parlamentet eller dess grupper ska ägna sig alltför mycket åt förvaltande saker, så fungerar
den här makttredelningen. Om det sedan går snett tillträder det tredje maktcentret in i bilden dvs rättskipningen. Men det är det inte alls frågan om nu.
Verkställighet av budget är en term som redan har använts flera gånger i
debatten. Då kommer man lätt in på det som jag ibland brukar vidröra budgetens normativa effekt. Det har redan berörts här. Frågan återkommer hur,
på vilket sätt, när o.s.v. Det går alltid tillbaka till frågan om budgetens normativa effekt. Sifferstaterna har en betydligt starkare normativ effekt, det är
tvingande regler, jämfört med textdelen.
Jag brukar också ibland, med en viss saknad, tänka på ordningen i Norge
där budgeten antas såsom en lag. Där är budgetens sifferstat lag och verkställs som lag. Hos oss har vi en lägre nivå på den normativa effekten eftersom budgeten antas i enda behandling. Men ändå har vi av tradition i
landskapsförvaltningen vant oss vid att respektera budgetbeslut.
Av det här drar jag den slutsatsen, som minister Perämaa delvis var inne
på flera gånger, att det är mycket önskvärt om mera av budgetens verkställighet kunde ske på normalt vis, dvs utgifterna ska normeras i budgetlagar eller
och för landskapet bindande avtal. Vad därutöver är, är mer eller mindre ett
undantag. Jag och vi känner alla till att det naturligtvis finns undantag. I den
bästa av världar skulle det mycket gärna få fungera så och vi är på väg i den
riktningen.
Under den här perioden har vi infört budgetlagförfarande som fenomen.
Jag och min grupp välkomnar i hög utsträckning en fortsättning, allt inom
ramen för den kapacitet som finns för att stifta budgetlagar. Ofta är de ganska
enkla och banala så där kan man nog vara djärv och gå vidare med friskt mod.
Vad gäller det tekniska genomförandet av budgeten, här har tidsfaktorn
också berörts i några inlägg, så är ju budgetåret, lika som kalenderåret, slutet.
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Det är oerhört viktigt att respektera det. Det är tre saker som är slutna här i
livet; budgetår, kalenderår och skatteår. Mycket annat kan lite variera beroende på mänsklig aktivitet, men just de här tre faktorerna anses vara mera
slutna är någonting annat. Därför gäller det att genomföra lagtingets beslut
om budget under det här kalenderåret. Allt annat är undantag. Den förväntan
om snabba puckar är mycket rimlig och naturlig. Vi alla besjälas ju av det.
Hellre ett framtungt budgetförverkligande än ett baktungt. Såsom i övrig
verksamhet är det ju alltid på det sättet. Det som sker, det sker inom förvaltningen och inom ramen för det som är möjligt för förvaltningen att genomföra, får jag hoppas och tro. Mycket mer än så kan jag inte som parlamentariker säga.
Vad gäller själva budgetens interna struktur så vet vi alla att den består av
tre huvudsakliga komponenter; konsumtionsutgifter upp till 70 procent,
transfereringar eller överföringar till knappt 20 procent och resten investeringar.
Vad gäller konsumtionsutgifterna handlar det huvudsakligen om landskapets egen produktion. Där anvisar budgeten, lika som budgetbeslutet, hur
man skulle bredda repertoaren av dem som deltar i produktionen. Det måste
också ske under ordnade former i en lagbunden förvaltning.
Fru talman! Konklusionen så här långt, som jag uppfattar debatten, leder
till en ganska djärv slutsats. Jag får intrycket att det som nu debatteras bättre
kunde höra hemma i utskotten. Vi har en berömd, men nästan inte alls använd, bestämmelse i 41 § 3 mom. lagtingsordningen, som säger att utskotten
har rätt begära, inom sina behörighetsområden, de utredningar och upplysningar som är tillgängliga i förvaltningen och i regeringen och som utskottet
vill ha till sitt förfogande. Man en parlamentarisk praxis som går ut på att vilket utskott som helst kan när som helst ta sig an ett ärende och gå in för en
belysning av det som pågår i förvaltningen. Det här är den del av parlamentets kontroll av den offentliga maktutövningen som är helt normal och många
gånger lika önskvärd och påkallad som jag i början sade att den här debatten
tenderar att bli, färgstark och nyttig.
Den liberala lagtingsgruppen stöder regeringens åtaganden för att verkställa budgeten. Vi respekterar att det sker såsom skall ske i en förvaltning,
tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Något förvirrad blir man när man hör vtm Gunnar Jansson
i den här frågan. Han tycker att det är en färgstark och nyttig debatt
men att den hör hemma i utskottet. Om det är en färgstark och nyttig
debatt så är det är viktigt att den förs i kammaren så att alla som vill kan
lyssna på debatten i sin fulla bredd. Jag får ändå intrycket att det här är
lite onödigt för förvaltningen ska sköta verkställigheten av budgeten.
Vårt system skiljer inte på regeringens och förvaltningens ansvar. Det är
fortfarande samma organ som har ansvaret.
Angående budgetmakten och den normativa effekten, om vi tar detta
med linfärjorna så kan vi tydligen inte lita på förvaltningens eller regeringens beredning av ärendet, eftersom det ärendet var lagstridigt. Det
strider både mot arbetetslagstiftningen och mot kollektivavtalet. Jag
håller med om att det finns saker att diskutera och att det är nyttigt.

473

Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Jag tror att jag i en replik kan svara på bägge frågor. Naturligtvis ska interpellations- eller spörsmålsdebatt föras i kammaren.
Denna debatt kan och ska föras i lagtingets plenum. Det är alldeles klart.
Det jag sade var att handläggningen av den typ av ärenden som spörsmålet innehåller kunde hanteras i utskotten. Jag gjorde skillnad på en
debatt i kammaren och hanteringen av ärenden. Jag måste ärligt säga
att i allmänhet så här långt i debatten har talarna riktat frågor till ministrarna. Jag sitter och lyssnar och försöker förstå men det är ministrarna som ska svara på sådana här saker.
Ltl Barbro Sundback, replik

Javisst, allra helst skulle vi vilja att finansminister skulle svara för hela
budgeten. Han är ytterst ansvarig för den. Nu har det flutit ut att bli något slags delat kollektivt ansvar.
Visst är den normativa bindningen om budgeten viktig. Det är lite
tråkigt att man inte från majoritetens sida, och tydligen inte från regeringens sida, vill berätta om vad dessa normer har för konsekvenser för
vanliga människors liv. Hur ska det bli? Det är en väldigt konstig debatt
där tydligen inte majoritetspartiernas representanter har något att säga,
inte har finansministern något att säga och nu ska de enskilda ministrarna berätta hur det går. Nog verkar det som om man skulle behöva
fundera över hur man vill förmedla konsekvenserna av budgeten, som
majoriteten har tagit, till medborgarna.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Våra ministrar är vuxna och kunniga. Jag ska inte här försöka tippa hur de skulle ha besvarat den repliken från ltl Sundbacks
sida.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag vill börja med att tacka kollegan Jansson för erkännandet att oppositionen har rätt att debattera landskapsregeringens
fögderi eller bristfälligheter i fögderi i anledning av den av lagtinget antagna budgeten. Det är ju rimligt.
Jag förstod inte riktigt varför det skulle övergå till någon form av kabinettspolitik, icke debatt i utskotten. Vi sitter t.ex. inte i finansutskottet,
vi har inte den möjligheten. Att andra utskott skulle behandla budgetfrågor av den här arten är väl lite svårt att förstå. Så den svängningen
förstod jag inte?
Jag skulle vilja ställa en retorisk fråga. Vi har i budgetförslaget en
minskning av driftutgifterna på 22 miljoner euro. När ska man börja genomföra denna 22 miljoner euros neddragning?
Talmannen
Tiden är ute!
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Vtm Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Spörsmålsdebatten ska föras till plenum, det är alldeles
klart. Jag har tolkat bestämmelsen i 41 § 3 mom. lagtingsordningen så
att utskotten har behörighet att få upplysningar och därmed kunna debattera specifika ärenden, under landskapsregeringens behörighet, som
handläggs av utskotten. Jag har absolut ingenting emot att parlamentet
också på det här viset utövar kontrollfunktion, det är parlamenten till
för. Som jag sade i början, spörsmål är en naturlig del i den parlamentariska vardagen. Jag skulle t o m vilja klä av en del av högtidligheten över
dem. Jag har uppfattning och erfarenhet att detaljkunskaper blir djupare om man i ett utskott behandlar specifika förberedda ärenden än
vad man gör här, när det gäller frågor och svar. Jag tycker att debatten
så här långt mera har fått karaktär av en frågestund än en politisk debatt.
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! Redan som medlem av landskapsregeringarna hade jag
samma uppfattning som vicetalmannen när det gäller spörsmålen. De är
naturliga arbetsdokument för särskilt oppositionen, men egentligen för
hela lagtinget, och ska också kunna användas för att reda ut huruvida
landskapsregeringen genomför de beslut som lagtinget har tagit. Sedan
kommer revisionen men det blir betydligt senare. Här är det viktigt att
vi kan klarlägga huruvida budgeten har en chans att genomföras under
det budgetår vi redan har passerat en fjärdedel utav. Det är det som är
essensen i spörsmålet. Därför tycker jag att det är väldigt rimligt att man
för debatten och ställer frågor hur landskapsregeringen avser att klara
av de mest väsentliga och stora frågorna som egentligen mera har att
göra med den här plenisalens intressen än ett enskilt utskotts intresse.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Naturligtvis är det så. Det här spänner över tusentals
budgetmoment, det är alldeles klart. Samtidigt är det inte så lätt för en
ledamot av lagtinget som tillhör regeringsblocket att svara på den typ av
frågor som just nu hanteras i regeringen och dess olika avdelningar, enheter och myndigheter. Men naturligtvis kan och ska debatten föras här.
Jag är den första att understryka betydelsen av att den kontrollfunktion
som lagtinget utför verkligen fungerar och har de instrument som behövs för att den ska fungera.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gun Carlson

Fru talman! Våra centerministrar har deltagit i svaret på spörsmålet angående budgetförverkligandet under det här året.
Den aktuella utvecklingen inom landskapsekonomin visar på att det är
nödvändigt att ha en fortsatt framförhållning, en fortsatt långsiktig inbesparing och även strukturreformer. Det här är centergruppen helt med om i detta
arbete. Vi försöker se till att hitta en balans för att upprätthålla en tillräcklig
godtagbar samhällsservice. Man kan ha olika åsikter om vad det innebär.
Men det är vårt ansvar också.
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Det har myntats uttryck, det har också nämnts här idag redan, att 2009
skulle bli ett förlorat år ur ekonomisk synvinkel. När vi nu har fått höra om
bokslutet får vi väl ändå erkänna att resultatet blev ett välkommet ljus i tunneln. Det förväntade underskottet krympte med 7 miljoner euro, till 17 miljoner i stället för 24 miljoner euro. Det är en förbättring som man ändå måste
se positivt på. Man har ändå gjort någonting.
I ÅHS bokslut kunde man se samma tendens. För år 2009 blev det ett
överskott på cirka 340 000 euro, så inte heller där blev det ett förlorat år. Det
här tycker jag ändå att är lovande för framtiden, det går att göra inbesparingar. Men det är klart, om de fortsatta besparingsåtgärderna och budgetförverkligandet ska lyckas beror i hög grad på all personal inom olika enheter
som ska förverkliga och verkställa det. En förutsättning för att kommande åtgärder ska lyckas är att personalen känner att de är med och att åtgärderna
drabbar så rättvist som möjligt. Hur vi än ser på det så är alla strukturreformer och stora förändringar svårast för dem som drabbas. Det kan vara enskilda personer inom någon sektor eller inom personalen. Permitteringarna
eller inbesparingarna, motsvarande två veckors lön genom frivilliga åtgärder,
visar på att svårigheterna för att genomföra det här är stora. Det är så svårt
att få det så att alla uppfattar det som rättvist. Det är också egentligen omöjligt att genomföra med hundra procentig rättvisa inom olika enheter eftersom
vi har så många olika verksamheter. Vi har ändå sagt att det här ska genomföras. Jag vet att landskapsregeringen har jobbat väldigt mycket med att få
fram regelverk och planer. Jag vet att det ännu inte är klart. Det är större svårigheter inom vissa avdelningar än inom andra avdelningar att få det här genomfört. Jag hoppas att man hittar tydliga regler så att personalen känner att
de har ett gemensamt ansvar och vill ta ett gemensamt ansvar. Ibland är det
mycket begärt men ska det genomföras så är det väldigt nödvändigt. Personalen måste känna förtroende för reglerna som kommer. Här finns mycket att
göra.
I sitt svar anför landskapsregeringen, och det här säger man också i budgeten för 2010, att man ska genomföra olika organisationsförändringar i akt
och mening att effektivera förvaltningen. Det här är säkert bra. Jag vill ändå
säga att man inte får göra så att organisationsförändringarna i sig överskuggar besparingsåtgärderna. Det är viktigt att man inte gör organisationsförändringar som leder till att man tappar bort vad som händer.
Jag har förmodligen hört en anti-organisationskonsult säga; organisationsförändringar är väldigt ofta att betrakta som om man skulle ha flyttat om
däckstolarna på Titanic när den höll på att sjunka, för att det skulle se bättre
ut. Lika stor effekt har många organisationsförändringar i verkligheten och
det tror jag på. Det blir ibland så.
Man säger också att man inom kansliavdelningen ska genomföra olika förändringar. Jag citerar; "förvaltningschefen frigörs från kansliavdelningen,
får ett mer uttalat ansvar för den övergripande utvecklingen." Det här står i
budgeten. Det här kan vi idag fundera på vad det betyder.
Jag är osäker idag angående självstyrelsegården och de 11 miljoner euro
som vi i budgeten bestämde att skulle utredas. Det skulle undersökas
huruvida det finns alternativ, hur man skulle genomföra det här och sedan
skulle man återkomma till lagtinget. Jag frågar när vi får höra det?
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Vi har också en fråga om att samordna IT-verksamheten i förvaltningen. Vi
vet att systemen inom IT-verksamheten i ÅHS och landskapsregeringen inte
är helt jämförbara. Frågan är om vi kommer att göra någonting åt det?
När det gäller förverkligandet så tycker jag ändå att kommunerna kan
sköta sina åtaganden trots utebliven indexjustering.
Jag tycker att ÅHS har lyckats förverkliga budgeten. Man håller på att
jobba med återstående permitteringslösningar, man jobbar med strukturförändringar och man försöker strama upp vård utanför Åland. Inom de avdelningar som återstår tycker jag att man har lyckats med de allmänna besparingarna. Jag återkommer igen till att permitteringarna är svårare inom vissa
avdelningar än inom andra avdelningar. Jag ser att tiden har gått och vi har
lovat att inte prata för mycket.
Jag tycker att det är bra att spörsmålsdebatten förs. Jag tycker det är viktigt, speciellt sådana här år, när vi vet att det är väldigt viktigt att följa upp
hur budgetförverkligandet fortgår. Det är viktigt både för förvaltningen och
för oppositionen. Därför är det synnerligen berättigat att ställa ett spörsmål.
Jag tror att uppföljningen är synnerligen viktig nu när vi har en dålig ekonomi. Det är ändå inte länge till dess att vi ska ha en ny budget. Vi får väl
räkna med att det kanske inte är slut på de hårda tiderna, de kommer att finnas kvar ett antal år, vilket vi redan hörde av finansministern, tack.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Det var ett mycket intressant anförande. Det är trevligt att
höra att det finns ett stöd för resonemanget som vi för i oppositionen.
Jag fäste mig dock vid en liten detalj, i ltl Carlsons anförande, som jag
gärna vill ha ett förtydligande på. Ltl Carlsson uppehöll sig vid förvaltningschefens roll nu och i framtiden. Jag är inte riktigt säker på om jag
uppfattar det som om man ska backa tillbaka från det som står i budgeten eller om det betyder något annat? Det skulle vara intressant att höra
vad ltl Carlsson menade.
Ltl Gun Carlson, replik

Fru talman! Jag citerade en text ur budgeten där man säger att förvaltningschefen ska frigöras från kansliavdelningen. Jag sade ingenting om
att man skulle ta tillbaka. Jag ställde en fråga om det här har varit bra.
Vad har det övergripande ansvaret betytt och inneburit för förvaltningschefen, istället för att han som förut skulle sköta kansliavdelningen? Jag
har inget svar på det.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag blir ännu mera konfunderad nu. Jag upplever det som
att detta är en skrivning som kanske inte är helt och hållet verkställd
ännu och att man funderar på framtiden. Ska jag förstå det som att ltl
Gun Carlson menar att frigörelsen till att vara mera utvecklande och ledande av förvaltningen som helhet inte är positiv? Eller var det bara en
retorisk fråga som kastades ut i luften?
Ltl Gun Carlson, replik

Fru talman! Kanske mera en retorisk fråga. Jag sade det till följd av den
här omorganisationen. Man säger att man omorganiserar och vill omorganisera. Då måste man fundera på vad omorganisationerna leder till.
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Leder de till någonting överhuvudtaget? En omorganisation får inte i sig
göra att det överskuggar andra frågor, i det här fallet har vi ekonomiska
frågor. I en sådan här situation, när Åland har dålig ekonomi, borde alla
omorganisationer kunna ha ett klart svar på att detta blir mer effektivt
och kommer att spara pengar. Det är såsom jag ser det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Mats Perämaa, replik

Fru talman! Alla frågor är ju viktiga givetvis. Jag var något oförberedd
på frågan om IT-samordningen i det här sammanhanget. Det exemplifierades ju inte vare sig i spörsmålet eller i svaret. Men också till den delen har landskapsregeringen vidtagit åtgärder vad gäller samordning av
IT- systemen gällande centralförvaltningen och ÅHS. Vi har haft diskussioner och träffat de ekonomiskt ansvariga som leder ekonomiförvaltning inom ÅHS. Vi tror att vi har ett spår som leder till gemensamma system så att ÅHS fram till dess kan utveckla sina system och vi
också. Vi hittar sedan varandra i slutändan, så att vi kan åstadkomma
det som vi är ute efter, ett allmänt offentligt räkenskapsverk i sista änden.
Ltl Gun Carlson, replik

Fru talman! Tack för det svaret. Det ville jag gärna höra. Jag tog upp det
för att jag försökte titta vad vi har lovat i budgeten. Spörsmålet handlar
ju om en del av budgeten och en del av budgetförverkligandet. Sedan
finns det massor av andra saker och detta var en sak som jag tyckte
kunde vara intressant att hur det går med. Jag tycker att spörsmålsfrågorna och svaren diskuteras tillräckligt ändå. Jag ville också titta lite på
andra saker.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! I mitt anförande tänker jag angripa saken på ett mer övergripande plan. Mina partikollegor kommer sedan att gå närmare in på de sakfrågor som anges i spörsmålet.
Problemet med att förverkliga strukturella förändringar och en ny ekonomisk politik handlar om ett stort antal enskilda mindre åtgärder men också
om att kunna tänka stort och dessutom båda två samtidigt.
För att genomföra dessa förändringar krävs stort mod och en handlingskraftig och snabbtänkt regering som kan lägga sina särintressen, åtminstone
delvis, åt sidan och se till Ålands bästa tillsammans. Den nu sittande regering
som helhet har tyvärr inte uppvisat dessa egenskaper, inte ens bästa välvilja
kan man påstå att det. Det är alltid förargelseväckande när man säger; vad
var det vi sade. Men, jag måste säga det; vad var det vi sade vid regeringsbildningen 2007? Den som vill läsa vad jag sade kan göra det på min blogg:
sundman.ax.
Jag hoppades dock att farhågorna skulle komma på skam, men så har icke
skett. Man har inte lyckats bilda det starka lag som man skulle ha behövt för
att orka i den här uppförsbacken som vi nu befinner oss i.
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Ett väldigt talande exempel, som just i sammanhanget är en väldigt liten
del men precis en sådan som är nödvändig i helheten, är frågan om matpauser och eller turlista på Töftöfärjan. Frågan föranledde t o m omröstning i regeringen! Inte ens i en sådan struntsak, ursäkta uttrycket, kunde man prata
ihop sig om. För mig är det svårt att förstå hur i hela fridens namn man ska
lyckas med alla de andra svåra frågorna och helheten.
Därtill visade sig att inte ens "den tumme som de bidde" kan förverkligas.
Det kan nog krackla, måste man säga. När det gäller Töftöfrågan rekommenderas läsning av färjförare Ole Lundbergs insändare. Läs den och kom sedan
och påstå att man inte borde ha tidtabell på linjen. Självklart, om man är
medveten om den ekonomiska situationen. Snälla regering, ta ert förnuft till
fånga i den här frågan!
Talman! Samtidigt som man bildar regeringslag och ett oppositionslag så
måste man också ha publiken med sig, så att de inte lämnar läktaren och
struntar i matchen. Så är det i detta nu, matchen är så urusel att folk reser sig
och går ut. Jag har inte, under min tid i politiken, upplevt en situation där
den folkliga förankringen är sämre och föraktet för politiker är större. Översatt till andra mer hetlevrade folk och samhällen är det närmast en revolution
på fältet, om det nu undgått någon som vistas vid kaffeborden, på kalas i
verkliga livet och i den virtuella världen där många ålänningar umgås. Alla
dras över samma kam och förtroende är verkligen kört i botten. Även de partier som inte har del i soppan får sin beskärda del av sleven.
Att med den utgångspunkten få förståelse för svåra beslut och inbesparingar är etter värre. Att förverkliga budgeten blir ännu svårare.
Talman! Det finns ett talesätt som lyder: "Älska mig mest när jag förtjänar
det minst." Vi kanske borde sätta upp en stor banderoll med texten på lagtingets fasad där det står; ”älska oss mest nu när vi förtjänar det minst”.
Mot bakgrund av situationen i relationen mellan regeringspartierna, mellan oss alla, våra huvudmän och Ålands folk så tog vi obundna initiativ till att
bilda en samlingsregering för att alla goda krafter skulle kunna hjälpa till att
få bort slagsidan. Men, förslaget föll inte i god jord. Centern och liberalerna
väljer att fortsätta regera och försöka lappa ihop sina relationer. Det enda
man kan göra är att önskan dem lycka till med den högoddsaren.
Nu vet vi i alla fall vad som gäller fram till nästa val. Vi vet troligen att det
lagting som väljs till nästa höst ställs inför en ännu svårare uppgift än idag,
eftersom mycket av de livsnödvändiga åtgärderna fortfarande lyser med sin
frånvaro och eller redan är försenade.
Den budget som lagtinget fastställt är ett bra steg på vägen men om man
snubblar redan i ansatsen i början på året, hur ska det gå då? Vi kommer, tillsammans med de övriga oppositionspartierna att fortsätta knuffa på i syfte
att få igång regeringen. Det är jobbigt när det bara spottar och hostar i avgasröret. Men vi kommer inte att ge upp.
Centern och liberalerna väljer att, och får givetvis, stå till svars för detta i
valet om 570 dagar, den tredje söndagen i oktober nästa år.
Talman! Jag vill också beröra den s.k. Skarvenaffären eftersom det är relevant i ärendet. Ingredienserna i soppan är till stor del just förverkligandet av
budgeten och på vilket sätt man utgående ifrån ritningen (budgeten) bygger
huset (för budgetåret). Det krävs hårda prioriteringar och disciplin i dessa
ekonomiska tider. När man läser revisionsrapporten om hur det har gått när
den fula ankungen blev till så häpnar man över den nonchalans över regler
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och lagar som varit rådande i förvaltningen i de olika skedena av projektet.
Det är aldrig roligt och det måste generellt ses som ett misslyckande när detta
måste polisanmälas. Men någon gång måste man sätta ner foten och utkräva
ansvar annars fortgår denna nonchalans. Men man måste också fråga sig hur
det känns som för merparten av alla tjänstemän som dagligen följer regelverket till punkt och pricka? Anmälan svider för många av oss, ungefär som när
man desinficerar ett sår, men förhoppningsvis ska det leda till att vi läker på
sikt.
När jag först hörde om polisanmälan, och inte hade läst rapporten, så reagerade jag på graden av åtgärd. Nu när rapporten har blivit offentlig och jag
har fått höra den laga grunden för processen så ser jag det som självklart att
det är rätt såsom skett. Det som hittills hänt med Skarven är dock bara några
kapitel, historien tar inte slut här, vi har fortfarande problem att ta itu med
när det gäller Skarven. Den måste börja fungera när de ekonomiska efterräkningarna pågår som bäst. Jag lämnar den diskussionen till tilläggsbudgeten.
Talman! Man kan konstatera att, när det gäller det vi diskuterar idag budgetens förverkligande, är det viktigt att förvaltningen ständigt förkovrar sig i
budgetuppföljning och de regelverk som ligger till grund för detta. Det är ingen vits att vi här på bryggan, om man får kalla lagtinget så, strider om kurs,
destination och fart om inte maskiner och roder fungerar. Just nu är det desssutom inte någon vidare stämning i maskinrummet bland personalen. Det är
också en annan viktig kugge i helheten för att baxa ekonomin på rätt. Det är
lätt att förstå dem när de själva har använts som sopborste för att sopa igen
spåren efter regeringens oförmåga. Jag tänker på de permitteringar som majoriteten tvingats att ta till.
Talman! Avslutningsvis vill jag säga att vi verkligen hoppas att landskapsregeringen sätter alla klutar till och förverkligar åtminstone de inbesparingarna som redovisas i budgeten. Och att man fortsätter med all den kraft, även
om den redan tryter, att göra ytterligare strukturförändringar som leder till
besparingar och en sundare ekonomi på sikt.
Nyheten att 2009 generar ett underskott om 17 miljoner ska inte ses som
en positiv nyhet. Alla röda lampor lyser fortfarande i kontrollrummet och
larmet kan inte kvitteras är ännu, tack.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! Låt mig börja med att föra en dialog med finansministern i anledning av vad han sade i sitt anförande för att sedan övergå till själva spörsmålet.
Finansministern sade att som siffrorna nu verkar utvecklas så kommer vi
att ha en budget i balans 2013. Då skulle jag vilja att finansministern svarar
oss; hur stor blir den procentuella minskningen i den nya 2013 års nivå jämfört med 2008 års nivå? Hur mycket minskar landskapets kostym procentuellt under den tiden? Jag är rädd för att det inte är så mycket, utan det är en
lite skön kalkyl när det gäller inkomsterna. Jag hoppas att finansministern
kan klarera detta någorlunda när vi säger att budgeten ska vara i balans 2013.
Vilken inkomstnivå och vilken total utkomstnivå avser vi då i förhållande till
2008 års nivå?
Finansministern sade också att man genast, när budgeten var klubbad i
lagtinget, tog man en genomgång i landskapsregeringen av alla punkter. Vad
blev resultatet av den genomgången? Hur ser den förverkligandelistan ut?
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När ska man göra de åtgärder som ni då gick igenom och hur ska man göra
det? Så att vi har en chans att någorlunda klara budgetmålen för 2010-2011
och 2012. När det gäller strukturförändringar så får vi tala om alla tre åren.
Finansministern meddelade oss också att istället för ett ackumulerande
underskott på 24 miljoner i budgetförslaget för 2009 så kommer vi att ha ett
ackumulerande underskott på 17 miljoner. Med enkel matematik, eftersom
det budgeterade underskottet för budgetåret 2009 var 37 miljoner, betyder
det att man har fått ner underskottet till 30 miljoner för det enskilda budgetåret. Det ger en väldig plats för oro, kära vänner. Det är 180 miljoner mark
som vi talar om i ett minus för år 2009! Hur kan det finnas en enda person
här i salen som stiger upp och skryter över det resultatet? Det är glädjande att
det blev mindre än 37 miljoner, men det är långtifrån glädjande. Det är bekymmersamt när det gäller framtiden.
När jag analyserar resultatet på 30 miljoner ser jag är att nedgången i
klumpsumman är ungefär den siffran på ett år. Det betyder att man har gjort
mycket små inbesparingar. Den förlustökning man har gjort ligger i stort sätt
på nedgången av inkomsterna. När vi har en nedgång i inkomsterna måste vi
få nedgång i utgifterna också, särskilt när nedgången av inkomsterna är långvarig. Det är ju det som den här diskussionen huvudsakligen går ut på, att
långsiktigt minska kostymen. Det om frågeställningarna i anledning av finansministerns anförande.
När det gäller spörsmålet frågar jag; har vi fått svar på vårt spörsmål? Det
kom ett svar igår. Jag citerar Ålands radio; "landskapsregeringens omdebatterade beslut i december om inbesparingar på linfärjorna har överhuvudtaget aldrig verkställts och revs idag upp p.g.a. att det varken var förenligt
med gällande kollektivavtal eller arbetstidslagstiftning. Man klarade inte
att hålla vilotiderna. Vi är överambitiösa i vår spariver, säger Björn Ekblom på trafikavdelningen. Den enda konkreta inbesparing som hittills
gjorts på linfärjorna är i bunkerkostnaderna på Töftölinjen där vi har haft
en mindre linfärja nattetid säger Ekblom.” Nog förstår ni texten då i spörsmålet när det gäller den budgeterade inbesparingen på färjtrafiken som uppgår till 1,6 miljoner. Sedan får vi läsa i massmedia att landskapsregeringen
har gjort vissa åtgärder, och om man har gjort andra åtgärder, men man kan
inte förverkliga de beslut man har tagit. Hur kommer ni att klara av den här
besparingen på 1,6 miljoner? Detta då utan att gå in på de stora strukturella
förändringarna som vi i spörsmålets tredje stycke skriver om. Visst har vi orsak till att, på lagtingsnivå, föra den här diskussionen.
I frisinnad samverkans lagtingsgrupp förde vi diskussioner med landskapsregeringen bl.a. inom följande områden; skärgårdstrafiken, där vår inställning var att man snarast borde uppnå småtonnageavtal för hela den frigående flottan. Det kan erfordra att man först måste konkurrensutsätta linjerna. Därutöver bör tidtabeller och rutter ses över och eventuellt bör trafikkoncentrationer över Föglö övervägas. Det här har vi sagt därför att vi anser
att för att upprätthålla minst samma nivå som vi har idag på trafikservicen till
skärgården framöver och eventuellt en förbättrad sådan i form av kortlinjetrafik och snabblinjetrafik så måste man komma ner ifrån de nuvarande
kostnaderna. Vi förstod att vi var överens med landskapsregeringen om de
här diskussionerna och därför har man också skrivit om eventuell privatisering av linjerna i budgeten. Jag hoppas att vi kunde få lite mera konkreta besked om hur den här den nödvändiga saneringen är upplagd nu. När det gäl481

ler förhandlingar om avtalen kan vi inte tala om dem här i plenisalen för det
är sådant som sköts på ett annat sätt.
Landskapsregeringens riktlinjer med det här arbetet vore väsentligt för att
säkerställa den framtida goda servicen till vår skärgård, som är en av de viktigaste grundförutsättningar för att skärgården ska överleva, trots de dåliga
oddsen.
Vi talade om en personalförsörjningsplan och att den bör inkludera en plan
för förvaltningens minskning inom olika sektorer och en vägkarta för hur målet uppnås genom anpassning av avgångar mellan och inom de olika verksamheterna. Vi har tagit del av en ledande ritning till en personalplan. Den
inkluderar inte de strukturella förändringarna och förändringarna mellan
enheterna och avdelningarna. Det arbetet återstår också tydligen att göra. Vi
vill gärna ha information om det.
Vi talade om jordbruksprogrammens revidering för att uppnå produktionsoch tillväxtmaximering, en förutsättning för att få jordbruket på Åland att
överleva och få så mycket areal som möjligt under produktion år 2015-2020.
Då måste man få en modernisering av de stödsystem vi har och få jordbruket
produktions- och tillväxtmaximerat. Våra företagare inom jordbrukssektorn
är intresserade av det här, men med konservativ jordbrukspolitik så kommer
det inte att gå.
Vi pratade vidare om omorganisering inom landskapsregeringens förvaltning för att uppnå samordningsvinster och renodla myndighetsplanering och
upphandlarfunktioner. Det här skrev landskapsregeringen visserligen inte
något om i budgeten, men vi förstod ändå att man var intresserad av att gå
vidare på det här spåret. Är det någonting på gång eller inte? När kommer vi
att se förverkligandet?
Herr talman! Ltl Johan Ehn ställde många frågor i sitt gruppanförande.
Det var motiverade frågor som låg på den nivån som har att göra här i lagtingets plenisal, också enligt det replikskifte vi hade med vtm Gunnar Jansson. Kollegan Ehn uttryckte sin tacksamhet för de svar som kom och de svar
som troligen ska komma. Jag vill varna landskapsregeringen till den delen att
ni måste vara mera konkreta när ni svarar.
Talmannen
Tio minuter.
Jag är alldeles strax färdig. Finansministern själv talade om det kommunala
spåret och angav att man hade en utredning tillsammans med kommunförbundet om konkreta åtgärder förhoppningsvis.
Minister Sjögren talade för socialvårdens del också om en utredning om
hur man eventuellt så småningom skulle komma till en verkställighet. Genomförande var det inte frågan om i andra svar än i kansliministern Roger
Erikssons svar som gällde förvaltningschefens arbete utfört på ett bra sätt,
som jag förstår det, av omorganisationerna på kansliavdelningen. Ni hör att
vi vill ha en hög nivå på konkretiseringsgraden av era svar.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Vi får återkomma till procenträkningsfrågar. Om det begärs att jag ska göra procenträkning så ska jag göra det, givetvis.
I samband med förhandlingarna med kommunförbundet under senaste höst inför budgeteringen där vi inte kom överens, så enades vi om
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att vi under budgetåret 2010 tillsammans ska jobba i en arbetsgrupp,
inte utreda, för att komma fram med konkreta förslag för att ändra på
lagstiftningen i kontaktområdet kommuner landskapet för att det ska
leda till kostnadsinbesparingar och effektiviseringar för båda parter.
Med det här i bagaget träffades vi en gång med kommunförbundet, men
på kommunförbundets initiativ närmast så ville man diskutera mandatet för att bredda det något. Jag är fullt inne på det också. Avsikten är att
komma till konkreta förslag som leder till det som vi alla är ute efter,
serviceproduktion för mindre pengar.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Tack för den kompletteringen. När det gäller 2010 års
budget så finns det egentligen inte några besparingar angivna inom den
här sektorn. Det är en långsiktig strukturell förändring som lyckligtvis
allt flera av politikerna börjar inse att man måste göra.
Kökars dilemma framöver är en varningsklocka som ringer för oss
alla. Det är flera kommuner som är på väg in i samma situation trots det
mycket generösa landskapsandelssystem som vi har haft några år och
fortfarande har. När det gäller den delen som inte resulterar i besparingar under 2010 och 2011 så har vi naturligtvis en förståelse för att
man ligger mer på utredningsstadiet. Men när det gäller de konkreta åtgärderna som erfordras för 2010 är det ju bråttom, bråttom när vi har
passerat 25 procent av året redan.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! I kontaktytorna kommunerna och landskapet föreslås det
inte ytterligare inbesparingar förutom det som vi gjorde med lagstiftningen gällande indexjusteringen. För landskapets del sparar det pengar
och kommunerna får något mindre inkomster. Det var sagt att det här
arbetet skulle vara långsiktigt och kunna ge effekter längre fram. Det här
kommer säkerligen att bli en av de stora samhällsfrågorna, kanske också
en stor valfråga, hur vi tryggar den offentliga serviceproduktionen. Jag
tror att det viktigaste är att det utförs ett gott arbete i den här frågan nu,
så att vi når det som är bra på lång sikt.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Utöver detta vill jag understryka det, som kollegan Johan
Ehn angav, att vi under den här diskussionen måste få svar, av det skälet
att annars måste vi fortsätta att aktivera oss väldigt mycket i den här
oron vi har för Ålands ekonomi. Jag hör till dem som inte tycker att vi
ska lämna över en onödigt stor ekonomisk börda till nästa lagting. Bördan bör minimeras, den kommer ändå att vara stor. Därför vill vi skjutsa
på landskapsregeringen med åtgärderna och stöda åtgärderna när de är
politiskt tunga. Därför, herr talman, är det väsentligt att vi får konkreta
svar på de större frågorna som ltl Johan Ehn har ställt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, herr talman! Det var ett intressant anförande. Jag ska ta fasta på
några punkter i den här korta repliktiden som ges.
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En sak som lyftes upp var t.ex. linfärjorna och besparingskraven där.
Landskapsregeringen kan inte verkställa ett beslut som inte är lagligt.
Det låter sig inte göras. Det är därför som beslutet helt enkelt ändrades.
Visst finns det inbesparingar inom linfärjetrafiken det oaktat. Vi har
eko-körning som på årsbasis sparar åtminstone över 80 000 euro, vi använder mindre färjor, vi håller på att strukturera om arbetstiden, och vi
sätter in pauser på Töftöfärjan på helgerna och därigenom har vi möjlighet att friställa två personer. Visst tycker jag att det sker en hel del.
När det sedan gäller spörsmålet för övrigt så delar jag inte alls den
här sifferexercisen som spörsmålsställarna har tagit fram. Jag återkommer med detta.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag hoppas att minister Thörnroos delar uppfattningen om
siffrorna i den budget som landskapsregeringen har att jobba efter och
som landskapsregeringen har tagit. Minister Thörnroos säger att landskapsregeringen inte kan genomföra olagliga åtgärder. Vem har föreslagit olagliga åtgärder? Vem har beslutat om olagliga åtgärder? Det är
landskapsregeringen som har beslutat det och så säger man att man inte
kan genomföra sina egna åtgärder för att de beslut som de har tagit resulterar i olagliga lösningar. Det är en politik som åtminstone inte jag
kan understöda. Det är självklart att beredningen av varje beslut i landskapsregeringen både utgående från det tjänstemannaansvar som våra
ministrar har och det tjänstemannaansvar som beredande tjänstemän
har. Man kan inte ta sådana beslut helt enkelt.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Jag återkommer till siffrorna som t.ex. nämns för sjötrafikbyrån, en
minskning med 1, 6 miljoner euro. Jag delar den inställningen med att
strukturella förändringar måste göras inom trafikavdelningen. Där är vi
nödd och tvungna. Men jag tycker inte att det är riktigt okej att ta
grundbudgeten och jämföra den med 2010 års budget när man där
emellan har haft två tilläggsbudgeter som har minskat ner utgifterna
med över en miljon. Det var det jag ville säga. Men jag delar naturligtvis
de synpunkter som finns, att det som finns skrivet i budgeten ska verkställas och att vi ska ta den här situationen och verkställigheten på
största allvar. Det är också min intention att göra som ansvarig minister
för trafiken.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Ja, det kan vara skäl för minister Thörnroos att fundera på
sitt anförande och svara på hur stor procent av den budgeterade sänkningen av kostnaden för linfärjorna har den här landskapsregeringen nu
beslutat om för 2010, också med beaktande av de kostnadsökningar som
har varit? Hur stor procent har man nått av besparingen för den reguljära färjtrafiken under hela 2010? Hur mycket har man fattat beslut om
att genomföra av den minskning man i budgeten har för driftskostnaden
för den reguljära färjtrafiken?
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Trots att ltl Johan Ehn började den här debatten med att läsa
upp klämmen i spörsmålet och trots att den också har funnit en längre tid i
skriftlig form så verkar det inte riktigt som om landskapsregeringen skulle ha
läst den. Det frågas ju på vilket sätt, med vilka beslut och i vilken tidsordning
tänker man förverkliga besparingarna i budgetförslaget detta år. Det är huvudfrågan.
Vi fick ett delsvar på den sista frågan av finansminister Perämaa. Det var
omöjligt att säga i vilken tidsordning man skulle göra det. Det ska jag återkomma till.
Tittar vi på det skriftliga svaret så står det så här; ” landskapsregeringen
beskriver därtill under flera avsnitt i den allmänna motiveringen hur arbetet genomförs inom de olika fackområdena”. Det man hänvisar till är budgetförslaget. På sin höjd borde det stå hur man planerar att arbetet ska genomföras. Mig veterligen, var det ingenting som genomfördes just då. Det
som också gör mig förvånad, men som ändå visar på infallsvinkeln i arbetet
från landskapsregeringens sida, är när man i fortsättningen skriver att man
konstaterar att arbetet nu bedrivs ute på avdelningarna. Man driver synbarligen inte på det själv från politisk nivå, utan man konstaterar att det händer
något ute på avdelningarna.
I det följande stycket sägs det att för att koordinera vad som händer så
upprätthålls en åtgärdsplan. Det är ju oerhört diffust. Det enda som egentligen lite är på detaljnivå är inbesparingarna som motsvarar två veckors avlöning. Det är det enda konkreta som tas upp i svaret. Till skillnad från stora
delar av oppositionen så har jag inte kritiserat landskapsregeringen för det
beslutet. Jag tycker det är bra att man försöker göra någonting. Sedan kan
man alltid ha synpunkter på om det är bra eller dåligt. När man gör något
ifrån landskapsregeringens sida så vill jag åtminstone inte kritisera det.
De sparförslag som ska göras framkommer av budgeten; bl.a. fiskodlingen
i Guttorp, avbytarverksamheten och Ålands försöksstation osv. Näringsminister Mattsson kanske kan förklara för lagtinget på vilket sätt man jobbar
med dessa frågor? Det skulle vara intressant att veta.
Jag blev väldigt positivt överraskad när jag läste vad som stod under sjötrafiken i budgetförslaget för detta år. I stort sett samtliga färjor skrev landskapsregeringen att skulle operera under entreprenad t.o.m. Ejdern, Gudingen, Skiftet och Alfågeln nämndes. Där väntar jag med spänning på ansvariga
ministrar Thörnroos anförande.
Det är mycket möjligt att det görs någonting ifrån landskapsregeringens
sida. Men när det gäller den här typen av frågor som färjtrafiken så det enda
som framkommer i media är denna ”skarvsoppa” som minister Thörnroos
hela tiden tillför nya ingredienser i. Det är mycket möjligt att det finns annat
men då är det viktigt att man kan förklara det för lagtinget på ett bra sätt att
så här gör vi och i den här tågordningen. Alltså, på vilket sätt och med vilka
beslut och i vilken tidsordning?
Herr talman! Om man ska ha en handlingskraftig regering så finns det
vissa grundläggande faktorer som måste uppfyllas. För det första anser jag att
man bör ha en gemensam värdegrund och man bör också ha en gemensam
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världsuppfattning. När man har det leder det till att man har en gemensam
handlingskraftig ekonomisk politik. Så är det inte nu. Det är små struntsaker
som stoppar upp allt. Lunchrasterna på färjorna nämns som det klassiska
typexemplet, men det finns många, många andra exempel. Enligt mitt synsätt
är det på grund av att särintressen styr. Ska man komma ifrån det så måste
landskapsregeringen ha en gemensam syn. Hur vill vi ha Åland och vad måste
göras? Sedan slår man in på en strategi och så håller man fast vid den strategin.
Tidigare lantrådet Ragnar Erlandsson sade en gång till mig; att vara i landskapsstyrelsen är som ett maratonlopp. Det står folk på sidan och gapar och
distraherar men det gäller att stå fast vid kursen och målmedvetet tuffa på.
Det var 19 år sedan som han sade det här åt mig så jag kan inte svära på om
jag återgav det ordagrant.
Jag tror att det är viktigt att hålla fast vid beslut som följer en fastslagen
strategi och inte låta särintressena styra.
Finansminister Perämaa sade i början av sitt anförande; skulle vi inte tro
att det finns en majoritet för sparbesluten så skulle vi vara bekymrade. Men
vi är inte där, som han uttryckte sig. Då är min fråga till landskapsregeringen;
var är ni då?
Herr talman! Det var omöjligt, trots att det var sju repliker som riktades till
finansministern, att få konkreta exempel på vilka sparåtgärder och vilken
tågordning man tänker ta dem. Jag har sagt det många gånger, jag vet att finansministern säkert tycker jag är tjatig när kommer med det igen, men i remissdebatten år 2008 sade finansministern och framförallt näringsministern
att lågkonjunkturen inte kommer att drabba Åland. Alla andra drog i bromsen så mycket man orkade, man strukturomvandlade, rationaliserade och
försökte anpassa sig så hastigt som möjligt. Men ansvarige minister tyckte att
detta inte kommer att drabba Åland. Det ledde till att år 2009 blev ett förlorat
år på många sätt. Oron är stor att också 2010 blir det. Då hamnar nästa landskapsregering och lagting i en nästan hopplös situation.
Det är, värderade landskapsregering, mot den bakgrund som det här
spörsmålet ska ses och inte skojas bort. Det finns en stor oro, den oron kan
skingras om man på ett bra sätt förklarar vad man tänker göra. Istället förefaller det som om landskapsregeringen var ganska oförberedd på hur man
skulle förverkliga sina sparförslag. Det fanns egentligen ingenting klart. Av de
förslag som har lagts, som det har kommit fram tidigare när det gäller linfärjorna, så var t.o.m. vissa förslag olagliga. Man måste ju ha sådana saker klara
innan man lägger förslagen.
Vtm Gunnar Jansson sade i sitt rätt så filosofiska anförande att det ofta blir
vi och de. Jag måste ändå säga att skulle vi ifrån Ålands framtids sida vara
ansvariga för finanspolitiken så skulle man nog se till att man hade allt planerat och att man kunde trycka på verkställighetsknappen så fort lagtinget har
tagit sitt beslut med budgeten för detta år. Efter tre månader förefaller det
fortfarande som om landskapsregeringen inte riktigt skulle veta var knappen
är. Det här håller inte längre.
Vtm Gunnar Jansson pratade mycket om budgetåret, att man hade hela
året på sig att få detta på plats. Men det håller ju inte heller. Tittar vi på den
röda boken, budgetförslaget för detta år, så är det i runda tal 22 miljoner euro
som ska tas bort ifrån driften. Det är ju jättemycket pengar! Det är egentligen
ett otroligt belopp! Då går det inte att komma i november och börja försöka
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göra någonting. Det är mot den här bakgrunden som jag vädjar till att ni ska
se det här spörsmålet. Att det är hög tid att göra någonting nu tror jag att liberalernas gruppledare, och tillika vtm Gunnar Jansson, nog inser.
Herr talman! Klockan är lite lustig därför frågar jag om tiden.
Talmannen
Två minuter kvar.
Vid ett tillfälle igår hade jag möjlighet att ta del av en ganska intressant
diskussion om hur man kunde effektivisera förvaltningen med hjälp av IT.
Det är inte bara att effektivisera förvaltningen utan att också göra den mer
kundorienterad. Jag tror att finansministern vet vilken diskussion jag tänker
på. Man skulle skapa en tjugofyratimmars myndighet, där folk kan gå in när
som helst och göra sina ärenden på samma sätt som inom bankväsendet idag.
Här har tyvärr landskapsregeringen blivit ganska långt efter. Finland var en
föregångare när det gällde detta tidigare. Där har man också där halkat efter
men tagit krafttag igen. Här förefaller det ifrån landskapsregeringens sida
som om det inte riktigt skulle finnas någon fastslagen strategi för hur man
ska jobba vidare med det här.
Vi inser alla att om en medborgare kan gå in direkt på landskapsregeringens hemsida och interaktivt fylla i sina blanketter och göra sina ansökningar
så är det självklart att det leder till stora besparingar inom förvaltningen. Det
förefaller ifrån landskapsregeringens sida som om det skulle finnas en rädsla
för att ta den initiala kostnaden. Det är klart att det är en liten initialkostnad.
Små initiala kostnader för att göra stora besparingar på sikt måste vi kunna
ta. Det måste tas innan det har gått så långt att vi har så snäva budgetramar
att det inte finns något rörelseutrymme överhuvudtaget mera.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Det sista var en diskussion som föregick i finansutskottet i
går. Ltl Anders Eriksson tar väl tillfället i akt att, under den begränsade
tid man har för att anföra om spörsmål som gäller ekonomin, passa på
att marknadsföra sin egen hemställningsmotion om IT-utveckling. Det
är ju förstås bra det också.
Man tar en strategi och så följer man den, sade ltl Anders Eriksson.
Den röda boken, budgeten, är just den strategin. Den tog landskapsregeringen i oktober. Den förelades för lagtinget att behandlas, diskuteras
och möjligen förändras. Men den godkändes i princip i sin helhet. Strategin är lagd. Jag och vi har upprepade gånger sagt att det är den strategin som vi följer. Jag säger igen att vårt arbete är att verkställa den.
Ltl Anders Eriksson, replik

Talman! Jag konstaterade det förut och jag konstaterar det igen, finansministern är ovanligt personlig idag och kommer gärna med små
tjuvnyp. Jag nämnde ingenting om att det var min motion som låg i botten till den här diskussionen. Det jag ville peka på var ett medel som
landskapsregeringen har för att spara pengar på sikt. Det är ett medel
som jag hoppas att landskapsregeringen kan använda sig av. Det var det
som jag sade.
Finansminister Perämaa säger att den röda boken är strategin. Det är
jag mycket väl medveten om. Men märkväl, det här spörsmålet handlar
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om landskapsregeringen följer sin strategi. I vilken tidsordning och med
vilka beslut tänker man förverkliga budgeten? Det har fortfarande levererats oerhört magra svar på den synnerligen centrala frågan.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Om vi återgår till det som rörde strategin och det om ltl
Eriksson sade, att man ska följa strategin och att man kopplat till det ska
uppfatta spörsmålet och anförandena som ett stöd för att man följer
budgeten eller strategin. Till den delen vill inte jag vara kritisk till det.
Jag tycker själv att det finns skäl att diskutera ekonomin här i lagtinget
när möjligheten ges till det. De omvälvningar som sker, i och med finanskrisen och de kraftigt sjunkande inkomsterna, är sådana som rimligen
bör intressera. Jag ifrågasätter inte alls själva diskussionen. Jag ifrågasätter bara det att man misstänkliggör landskapsregeringens vilja att
genomföra det som är strategin. Jag upprepar igen; den ska verkställas.
Ltl Anders Eriksson, replik

Utfästelsen att det skall verkställas är bra och förhoppningsvis mer därtill, för det krävs ju om vi ska få budgeten och samhällsekonomin i balans på sikt.
Det är klart om finansministern vill se den här diskussionen som ett
stöd så tycker jag att han kan göra det. Vill han se det som en kyrkstöt
kan han också göra det. Han sade i nästa andemening att vi vill misstänkliggöra. Vi försöker säga att vi känner en oro för att också 2010 ska
rinna iväg. Det är stora beslut som ska tas, det vet finansminister
Perämaa som skärgårdsbo, om man ska få ut färjor som Skarven och Alfågeln på entreprenad. Det är just den strategin som landskapsregeringen själv har skrivit i den röda boken. Det går inte att stå och fundera, nu
i april på vad man ska göra, om det ska bli några inbesparingar överhuvudtaget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Det finns en uppdelning i majoritet och opposition. Sedan kan
man diskutera hur homogena de här grupperna är. Det som spörsmålet handlar om verkar vara minsta gemensamma nämnare. När jag först läste det här
spörsmålet och frågorna; på vilket sätt, med vilka beslut och i vilken tidsordning kommer man att förverkliga budgetförslaget för 2010, så tänkte jag att
det enklaste för landskapsregeringen skulle ha varit att, för det första, hänvisa
till finansförvaltningslag 2 § och 3 § och års bundenhetsprincipen, d.v.s. när
man budgeterar så budgeterar man för ett år. Därmed har lagtinget omfattat
budgeten. Även om det fanns reservationer och förslag till omröstning så är
det lagtingets budget som ska förverkligas.
Det andra alternativet hade varit att skicka med budgeten som bilaga till
detta svar. Där finns ju alla de här detaljerna som ltl Johan Ehn till sin överraskning fick höra här, att det var spännande.
Vi kan ju repetera den budgeten. Nu har jag den inte kopierad till alla.
Naturbruksutbildningen vid Ålands naturbruksskola är under strukturella
åtgärder. Gymnasieutbildning är långt på gång. Fiskodlingen i Guttorp, av-
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bytarverksamheten, förvaltningsreformen av den allmänna förvaltningen, där
det sammanlagt är frågan om hundratalet tjänster som fasas ut och ombildas
under några år. Konkurrensutsättning av olika trafikmedel som vägdistrikt
osv. Bolagisering av Möckelöområdet, översyn av lagstiftningen när det gäller
kommunerna, organisationsreform i Ålands hälso- och sjukvård, där är frågan seg i och för sig, men det är i alla fall på gång. Kommunerna och kommunalbeskattningen, diskussion om TV-avgifter och upphovsrättskostnader är
på gång, ÅMHM, lagstiftningsåtgärder när det gäller det sociala området på
många olika sätt.
När man talar om förlorade år så kan man konstatera att en del här i oppositionen talar varje år om förlorade år. Man frågar sig om det är deras egna år
de pratar om eller om det är landskapets?
Ser vi på de senaste två åren, trots en mycket, mycket djup nedgång i finsk
exportindustri och därmed i vår finansiering, så har vi haft en ganska hög
nivå inom byggverksamheten. Vi har haft en oroande ungdomsarbetslöshet,
men i allmänhet har man lyckats skaffa fler gymnasieplatser. Man har lyckats
på olika håll, man hade skaffat mera arbetsplatser. Vissa företag har klarat sig
bra p.g.a. skattepolitiken i Sverige, som har gett disponibla inkomster för
färjresor och upplevelser på Åland osv. Sedan finns det orosmoln när det gäller PAF och banksektorn osv.
När det gäller utvecklingen i vår omvärld på tjänstemarknaderna så finns
det utvecklingsmöjligheter. Därför är det viktigt att man ser på utvecklingen
på lantbrukssidan i förhållandet till livsmedelsklustret.
När det gäller besöksnäringen och KK-husets möjligheter så trots en lågkonjunktur har verksamheten faktiskt kommit igång. Det ser lovande ut. Så
varför denna rädsla som ltl Johan Ehn uttryckte här? Jag förstår att det finns
oro, men är man rädd så blir man lätt passiv och förfaller till ”olyckskorperi”.
Ltl Johan Ehn sade här när han specificerade klämmen, alltså på vilket sätt,
vilka beslut och vilken tidsordning, det är rena förvaltningsfrågor som han
översatte till politikerspråk och sade att det skulle vara krafttag, beslut och
bevis. Det är väl okej att börja med. Men då är frågan var ska kraften användas? I vilken riktning ska man gå? Vad är det man ska bevisa? Ska man bevisa
att det finns kapacitet och förmåga i det åländska samhället, inklusive förvaltningen, att styra Åland i rätt riktning? Ska man diskutera näringspolitiken och se vad vi kan göra av landsbygden, skärgården och de näringar som
vi har? Ska vi diskutera tjänstesektorn, upplevelseindustrin och den offentliga
sektorns dimensionering? Där ser jag landskapsregeringens utveckling som
att man nu håller på att ta ner den offentliga sektorn på landskapsnivå långsiktigt med cirka 20 miljoner euro, tio procent av klumpsumman. Det finns
en diskussion med kommunerna som inte behöver leda till en kommun eller
fem kommuner, utan det kan leda till en kommunreform när det gäller de
olika nivåerna. Ser man på kostnaderna per capita i de olika kommunerna
inom viktiga områden som tekniken, socialtjänsten och utbildningen så kan
man dra slutsatsen att en samordning av den kommunala verksamheten och
en effektivisering skulle kunna spara i alla fall 20-30 miljoner. Så mycket effektivitetsluft finns det i vårt system som vi borde ta oss an. Det inkluderar
naturligtvis alla kommuner även om vissa kommuner är väldigt effektiva på
vissa områden.
Inte har jag en roll som opponent i oppositionen och försöker dra åt det
hållet. Men jag tycker ändå att ska vi i lagtinget försöka hitta vägar ut ur den
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här krisen och göra samhället bättre när det gäller den offentliga verksamheten och politiken så är det just de konkreta besluten och strukturförändringarna man måste tala om. De finns faktiskt i den här budgeten. Jag vet inte om
det finns behov av en tilläggsbudget till den delen men i alla fall har vi stora
möjligheter.
Talmannen
10 minuter.
Den andra delen som jag tänkte komma koppla till budgeten gäller stimulansåtgärderna som gäller underbalansering av budgeten under kommande
år. Det är ganska naturligt.
Skatteåtgärder, när det gäller allmänna avdraget, bibehållna förmåner i
allmänhet för individen. Vi har barnbidrag och olika riktade barnomsorgsstöd som är på gång. Vi har hushållsavdraget som naturligtvis kunde vara
större och större och större och större. Där finns det alltid utrymme för
kravmaskinerna att producera motioner. Men om vi ska balansera samhällsekonomin och stimulera utvecklingen och samtidigt vara effektiva så kan vi
inte ge allt åt alla, den debatten har vi fört här.
Det är ganska höga investeringsnivåer i samhället. Det byggs också sådant
som inte direkt ger lönsamhet men stärker den åländska profilen såsom Sjöfartsmuseet. Många vill och en del vill inte ha besökscentret i Bomarsund.
Golfbanan är en annan sak och där förs debatten vidare.
Vi har hälso- och sjukvård på hög som rationaliseras och effektiviseras
men där vi ska ge samma förmåner. Vi har utbildningsplatser för ungdomar.
Vi behöver göra någonting åt näringspolitikens samordning, arbetsplatser
och förnyelse. Men där finns anvisningar i budgeten.
Herr talman! Om jag återknyter till det ursprungliga. Budgeten är årsbunden och det måste vi här i lagtinget tänka på när vi behandlar budgeten. Nu
bestämmer vi vad som ska göras i ett visst område under året. Sedan är alla
nyfikna och vill veta vad som klämmen säger, på vilket sätt, med vilka beslut
och enligt vilken tidtabell, det är klart att alla vill veta det. Kanske man kan
informera mera i detalj om detta. Men om man tar detta med färjorna och
lunchpauserna så fanns det en vilja att spara. Om det inte gick på ett visst sätt
på grund av lagstiftningen så kan man dra två slutsatser. För det första; lagstiftningen på det här området är snårig och binder oss till väldigt mycket.
För det andra; man kan t.ex. införa tidtabeller. Nu ska inte jag säga något
konkret om beslut och tidtabeller. Lagtinget ska säga i vilken riktning man
vill gå. Vi måste spara på skärgårdstrafiken och vi måste spara på mycket annat. Det ska vi backa upp. Det har lagtinget gjort med budgeten. Därför tycker
jag att också oppositionen ska föra den konkreta politiken, och inte bara säga
att det ska vara kraft och kraft och kraft. Använder man den inte på rätt sätt
så blir det resultatlöst även om det är kraftigt resultatlöst, tack.
Ltl Johan Ehn, replik

Talman! När jag i slutet av mitt anförande pratade om kraft så pratade
jag om kraft, beslut och handling. Kanske inte så mycket om bevis. I och
för sig är väl handling ett bevis på att man har haft de två andra, kraft
och beslut. Det är intressant att notera att det finns en viss skillnad i syn
på spörsmålets nytta. Ltl Olof Erland ger sin syn på det hela. Jag noterade att den synen är ganska annorlunda mot det som gruppordförande
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vtm Gunnar Jansson gav uttryck för och likadant vad ministern Mats
Perämaa gav uttryck för. Så kan det vara.
Visserligen är också budgeten årsbunden, som ltl Olof Erland var inne
på. Samtidigt presenterade man också planer som är mera långsiktiga
än enbart årsbundna i den budgeten. Man måste också visa på att man
kommer någonstans. För vår del handlar det mera om oro, om vi ska
använda oss av semantik, eftersom vi har sett 2008, 2009 passera och
ännu har vi inte sett de konkreta resultaten.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! På den tiden jag var i opposition så var jag mycket fascinerad av spörsmålet som instrument. Det var viktigt och bra. Intar jag den
positionen nu så säger jag samma sak men för debattens skull. Jag debatterar de frågor som jag tycker är intressanta, sjöfarten, posten, PAF,
näringslivet och den offentliga sektorn o.s.v. Det är ett komplement till
tidigare debatt. Det är där vi har våra utvecklingsmöjligheter. Det är inte
bara elände och förlorade år, utan en kris ger lika mycket möjligheter. Vi
håller på att reformera den offentliga sektorn ganska ingående. Hittills
har man lagt på och på. Det har varit en rakt uppåtgående kurva. Nu går
kurvan ner med 100 personer från 1800. Det är besvärligt att göra det
men det kommer att bli bättre på sikt. Vi kommer att ha råd med utbildning och hälso- och sjukvård, det är det viktiga.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Mitt anförande var enligt ltl Erland inte tillräckligt konkret, om jag förstod diskussionen är rätt. Vi ifrån oppositionens sida
borde inte ha visat vad vi konkret vill. Det håller jag överhuvudtaget inte
med om. Jag stödde ju de bitarna som vi också stödde i budgeten. När
man vill diskutera posten, som ltl Erland nu tar upp, så gärna för mig,
det exemplifierade jag i mitt anförande. Var finns regeringens arbete när
det gäller att åstadkomma en tydligare rollfördelning mellan offentligt
och privat? Inte har jag sett att det finns ett sådant svar heller i det
spörsmålssvar från den regering som ltl Erland stöder. Kanske det
kunde ha lyfts fram eftersom det finns i budgeten.
Sedan har vi olika syn vad som gäller att vi ska kunna få bevis här i
lagtinget på vad som händer i form av handling. Jag tror att det är nödvändigt i den här situationen om vi ska få en livskraftig debatt, som ltl
Erland var inne på.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Skulle vi inte ha olika syn så skulle det inte finnas mycket
att diskutera. Jag kunde höra inte om det var posten eller påsken?
(Från salen Johan Ehn: Posten)
Posten har genomgått en strukturförändring vad gäller aktiebolag och
det hoppas jag att går vidare.
När det gäller påsken så är det en glädjens högtid. Visst var ltl Ehns
anförande bra. Dessutom citerade jag fel. Det var resultat i stället för bevis. Jag ber om ursäkt, det var ju mycket bättre när jag hörde det.
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I den vidare debatten borde vi diskutera sjöfarten, livsmedelsindustrin, jordbruket och infrastrukturen inklusive posten.
Jag avslutar jag med Glad påsk!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Talman! Många frågor ställs, för den mest positiva kan man säkert uppfatta
att också vissa svar ges. Det är ganska glest mellan raderna i de svar som ges
om budgetförverkligande från landskapsregeringens sida angående budgeten
2010. Många har uttalat en viss oro, kanske också frustration. Naturligtvis
har inte oppositionen samma insikt som landskapsregeringspartierna som
sitter runt bordet och säkert klurar på de här frågorna också. Det är därför
oppositionen naturligtvis har ställt spörsmålet för att veta att vi är på rätt väg
och att man överhuvudtaget är på väg att göra förändringar.
Man efterlyser kraft, beslut och handling. Jag vill också sälla mig till den
skaran som uttrycker det.
Även om vi har mindre pengar i börsen är vi alla måna om, utifrån det perspektivet som vi lever i, att ha en god samhällsservice.
Ett område som är väldigt högt prioriterat för ålänningar, för att inte säga
högst prioriterat, är sjukvården. Jag har själv möjlighet att sitta med i styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård. Där har vi brottats med vår givna ram för
att förverkliga en god samhällsservice till ålänningarna. Det arbetet startade
vi upp redan under fjolåret när vi fick reda på ramen för 2010. Ganska sent
fick vi egentligen den rätta ramen, det var samma dag vi hade vårt budgetseminarium. På det viset blev det arbete också kanske lite förlängt.
Många beslut har tagits som inte vi ifrån oppositionen ha varit med och bidragit till när det gäller inbesparingar. Men vi har haft andra prioriteringar
här i salen för att kunna upprätthålla en god samhällsservice inom ÅHS. Vi
har kanske dragit ner på andra sidor inom landskapets budget i stället. En
majoritet har gått in för att vidta en hel del åtgärder. Vi har också varit med
och förverkligat det, efter att landskapets budget lades i december i fjol. Vi
har förberett och förverkligat en stängning av Övergårds. Vi håller som bäst
på att tampas med att omvandla semesterpenningen till permitteringar eftersom de flesta, som har uttalat sig i det ärendet, hellre vill bli permitterade
än att ta ut ledighet. Man inväntar styrelsens beslut om att kunna permittera.
För det var vårdpersonalens vilja enligt de personalrepresentanter som sitter
med på styrelsemötena. Alla har inte råd att ta ut ledighet, blir man permitterad så faller det ev. något annat stöd ut.
Vi har dragit ner på hälsovårdarberedskapen i skärgården och på föräldrakurser. Det har blivit färre tjänster än vad som önskades. Det behöver inte i
och för sig vara fel, men det har förstås en betydelse för verksamheten. Vi har
höjt avgifterna. Vi har en grupp som vi kallar för ROR-gruppen som ser över
organisationen. Vi har tagit ett betydligt större grepp runt hela organisationen och eventuellt framtida strukturella förändringar. Vi hade den här veckan
ett möte om vad som är möjligt inför 2011. Vi har också fått en ram, åtminstone på tjänstemannanivå, som visar att vi ska ner ytterligare cirka 2
miljoner euro för 2011. Det betyder ganska stora inskränkningar i verksamheten och i den här samhällsservicen.
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Det här är de förändringar som vi har gjort beträffande budgetförverkligandet. Det är ganska tuffa tag. Jag tror inte att det är någon, inte ens ifrån
majoritetspartierna som har tyckt att besluten har varit särskilt klädsamt att
ta. Det är jobbiga beslut. Vi har alla blivit kontaktade av människor som är
berörda och nu inte kommer att få av vissa typer av service.
Om man sätter det i relation till det som vi har hört idag att är på gång vad
beträffar de konkreta strukturella förändringar, då känner jag att det är lite
orättvist, faktiskt. Vi inom ÅHS jobbar, för att använda landskapsregeringens
eget uttryck, stenhårt med de här förändringarna. Jag har inte hört på vilket
sätt man t.ex. gör inbesparingar inom trafikavdelningen. I budgeten och i finansutskottets betänkande står det att man ska bjuda ut vissa linjer och färjor
på entreprenad och det gick vi alla in för enhälligt i lagtinget. Har vi sett
några anbudshandlingar ännu? Har någon sett någon annons i tidningen?
Inte jag.
När det gäller kortrutter och möjligheten till katamaran, har vi sett sådana
protokoll ifrån landskapsregeringen? Jag har inte sett sådana protokoll.
Man talar också om minskade utgifter. Man pratar om att biljettpriser ska
höjas, vilket jag tror att det har gjorts.
Löneutgifterna ska sänkas och man ska ändra på arbetstidsplaneringen,
vilket man får back på som vi kunde läsa i media den här veckan. Vi har ungefär samma inbesparingskrav, 1,5 miljoner euro, både inom ÅHS och inom trafikavdelningen. Jag upplever att vi tillsammans, majoritet och opposition, i
ÅHS styrelse har jobbat stenhårt för budgetförverkligandet. Men jag upplever
att man inte har gjort det inom t.ex. trafikavdelningen. Det här vill jag ha ett
svar på, bästa vänner, innan jag säger Glad påsk till er. Det här måste vi få ett
svar på, huruvida vi ska jobba för nästa år. 2010 års verksamhet ligger som
grund för nästa års budgetarbete, vilket vi redan har startat upp inom ÅHS.
Därför måste vi få konkreta svar hur man tänker förverkliga budgeten och
inte bara säga att det står i budgeten. Det kan vi alla läsa. Hur och när är det
tänkt att förverkligandet ska starta? Tack.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Jag vill tacka vtm Gun-Mari Lindholm för anförandet.
Hon berör frågor som jag också funderar mycket på. Jag vill hjälpa till
att understryka hur viktig frågan är så att den går vidare till dem som
har ansvar för helheten. Intentionen från regeringens sida var att man
skulle spara minst inom ÅHS och på utbildning sidan. Men inbesparingarna på ÅHS är verkligt kraftfulla. Jag vet inte om vtm Lindholm delar
den uppfattningen. Just nu undrar man om det blir ett sådant politiskt
läge där ÅHS är den organisation som trots allt sparar mest. Det var en
reflektion till vtm Lindholms anförande.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ja, vi sitter mittemot varandra i ÅHS styrelse, vi har mycket
bryderier i det här arbetet. Jag har faktiskt den uppfattningen idag att vi
har gjort vårt. Vi är måna om att vi ska klara av de besparingskraven.
Men eftersom vi inte, ännu åtminstone, har hört från trafikavdelningen
och inte heller från utbildningssidan om hur de kommer att kunna leva
upp till de budgetinbesparingar som lagtinget har givit inom ramen.
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Vi har hela tiden hört att ÅHS och sjukvården är högt prioriterad och
därför ska det sparas minst på det. Men det kan faktiskt bli att ÅHS
ändå kommer att vara den som sparar mest, såsom ltl Gunell sade.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Talmannen
7 minuter är den rekommenderade tiden.
Ltl Fredrik Karlström

Tack, herr talman! Jag förstod piken. Med tanke på den senaste tidens soppa
och spektakel och att jag har varit till tandläkaren idag så tror jag att mitt inlägg kan bli ganska giftigt. Jag bara förvarnar.
Finanskrisen var ett faktum på hösten 2008. Det fanns gott om varningssignaler före den inträffade att något allvarligt var på gång. Personligen hade
jag varnat för och talat ofta här i lagtingssalen att strukturella förändringar
måste göras i landskapets förvaltning. Jag påtalade åratal före kraschen kom
att landskapet lever över sina tillgångar och att politikerna fokuserar på fel
saker.
Nu har det nästan gått två år sedan krisen började. Jag ställer mig bakom
detta spörsmål och kan tyvärr konstatera att den här regeringen nog kan
prata om att man ska vidta åtgärder, men vad händer? Varför ser vi inte att
situationen är under kontroll, varför är vi i oppositionen oroliga? Varför vidtas inte nödvändiga åtgärder och varför ska det ta två år att komma till något
synbart resultat? Den enda åtgärd jag konkret sett är att man börjat genomföra i budgeten är den prioritering jag inte stod bakom, nämligen permitteringarna. Som jag sade i budgetdebatten i vintras är permitteringarna inte en
långsiktig lösning och jag kommer att återkomma om det lite lägre fram i det
här anförandet eller ev. i ett nytt anförande lite senare.
De senaste åren har regeringarnas politik haft fel fokus, man har skapat
otaliga projekt, gjort många stora investeringar i den ”infrastrukturella satsningens” namn och det har man gjort på grund av att man har haft en bra tillgång på pengar. Pengar som har inkommit till landskapet tack vare det
osunda klumpsummesystemet, tack vare skatteundantaget och tack vare att
det egna spelbolaget kunnat verka så många år på en skyddad monopolmarknad.
De goda åren har förblindat politikerna idag och gjort att de inte insett att
allt som landskapet gör och gjort inte måste skötas och göras av det offentliga.
Det finns hur många exempel som helst, jag kan inte låta bli att räkna upp
några återigen, som visar på hur politikerna de senaste åren agerat och prioriterat, och enligt mig alltså fokuserat de gemensamma resurserna på fel saker. Nämnas kan; två badhus inom 15 km, konferensanläggningen Ribacka,
reservkraften i Tingsbacka, KK-huset, Allhallen i Eckerö, lösdriftsstallet i
Jomala, kontorshus till banksektorn och nu vill regeringen i årets budget renovera självstyrelsegården för 11 miljoner euro.
Förutom dessa byggprojekt som alla blivit betydligt kostsammare än planerat så har man givit 100 procentiga stöd och bidrag till flertalet olika projekt. Nu senast kunde vi läsa om i media det syreverket på Klinten som står
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som ett monument över hur det går när politiska satsningar görs utan att privat ansvar, kapital och engagemang finns med.
Jag har gång på gång ansett och påpekat att samhället kan vara med och
finansiera olika projekt, men samhället ska inte stå för huvudkostnaderna.
Det måste in privat kapital i olika satsningar för att få en naturlig drivkraft i
projekten.
När vi pratar om strukturella förändringar pratar vi ofta här i salen om att
de måste göras i förvaltningen. Visst är det så, men ser jag tillbaka på den tid
jag varit med i lagtinget från 1999 så ligger inte det största problemet i förvaltningen, utan brist på ledarskapet i den politiska ledningen.
Ingen i förvaltningen har anställt sig själv, det ligger politiska beslut
bakom varje anställning. Så var det behövs strukturell förändring är inom det
politiska. De senaste tio åren har det varit brist på politisk förmåga att se vad
vi måste skötas gemensamt, brist på politisk handlingskraft, brist på förmåga
att ta beslut och uppenbart brist på rutiner.
När jag i det privata försöker åtgärda problem som uppstått så försöker jag
alltid gå direkt till källan. Det är exempelvis ingen idé att skrapa bort möglet
på ytan och måla på med ny färg, är stommen i en vägg infekterad måste
stommen bytas ut.
Överför vi detta tänkande till det politiska så talar de senaste tio åren sitt
tydliga språk, det ena benet i den åländska politiken centern är infekterat.
Centern har haft ansvaret, suttit vid makten och är insyltade i allt som gått
snett. Tyvärr så det andra benet, liberalerna, inte mycket bättre. När dessa
två partier försökt regera tillsammans förut har det bevisligen inte gått så bra,
så är tyvärr fallet även den här gången vilket de senaste månadernas händelser visat.
Förtroendekapitalet för politikerna i regeringen och dess stödpartier har
bland befolkningen och bland personalen i förvaltningen aldrig någonsin varit lägre än den är idag. Det i sig är oroväckande. Hur skall vi kunna begära
ökat förtroende av befolkningen, för att utöka självstyrelsen med ramlag och
beskattning, när vi uppenbarligen inte kan hantera det vi har idag.
Man brukar säga att ”vi har de politiker vi förtjänar” men jag anser att
Ålands folk förtjänar bättre politiker än vad vi har idag och vad vi haft de senaste tio åren. Förhoppningsvis kommer detta spektakel vi befunnit oss i de
senaste månaderna att leda till att folket röstar annorlunda i nästa val, att
Åland verkligen får de politiker de förtjänar.
Jag tänkte också diskutera permitteringarna men jag ser att tiden lider mot
sitt slut. Jag återkommer i ett nytt anförande om varför det är fel att driva
den politik med permitteringar som landskapsregeringen gör och några konkreta slutsatser av det. Tack, herr talman.
Talmannen
Talmannen påminner om att ärendet handlar om budgetens förverkligande 2010.
Minister Veronica Thörnroos

Herr talman! Värderade ledamöter, spörsmålsställarna undrar på vilket sätt,
med vilka beslut och i vilken tidsordning landskapsregeringen avser att förverkliga strukturförändringar och besparingar. Jag ska, så gott det låter sig
göras, redogöra för trafikavdelningens arbetssituation och hur vi processer
budgetarbetet framåt.
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Vad gäller trafikavdelningen har vi varit i rampljuset den senaste tiden. Det
är väl en ganska moderat beskrivning av det hela. Det har förstås satt sina
spår inom förvaltningen. Därutöver har avdelningschefen och de två personer, som brukar vikariera som biträdande avdelningschef, avslutat sitt värv.
Avdelningschefen är pappaledig och de andra har gått i pension. Därför har
det varit lite svårt att riktigt snabbt processa framåt eftersom det är nya arbetstagare på plats.
En förutsättning för att kunna särskilja på beställare och utförare är att avdelningens organisation kommer på plats. Det är någonting som vi nu processar en gång i veckan på våra trafikförvaltningsmöten. Vårt förslag är att
man så snabbt som möjligt ska tillsätta tjänsten för en person på beställarsidan, om man uttrycker det så. Första steget i den här processen skulle vara
att införa en trafiktjänstbyrå med tydlig roll som beställare. Andra steget är
att införa en produktionsbyrå med en tydlig roll som utförare samt en allmän
byrå för övrigt administrativt arbete vid avdelningen.
Det finns från tidigare ett beslut från lagtinget där man har fastslagit att
det ska vara fyra byråer. Det är möjligt att den senaste ekonomiska krisen har
visat att det kanske vore lämpligare med tre byråer. I så fall får vi återkomma
till lagtinget för att få det processat.
Bolagiseringen är någonting som efterfrågas. Där har vi kommit ganska
långt med Möckelöområdet.
Som en del av detta arbete förtydligas rollen mellan beställare och utförare
genom framtagande av styrdokument för organisationen med ansvar, kontroll och uppdatering. Allt arbete som nu utförs av verkstad och lager baseras
på fastslagna prislistor samt en nettobudget. Nästa steg i processen är att
upprätta avtal för alla de tjänster som verkstad och lager utför åt trafikavdelningen för att börja arbeta mera mot en bolagisering. Det här är en process
som på andra ställen har tagit mellan ett och två år. Jag tror inte att vi kommer att kunna få det snabbare. Enligt min bedömning kommer vi att kunna
följa de riktlinjer som finns i budgeten vad gäller tidsmarginaler.
Om jag sedan går över till linfärjorna så efterfrågade man varför inte linfärjorna är konkurrensutsatta redan och varför det inte har varit annons i
Ålandstidningen. Det enkla svaret är att juridiken inte har varit klarlagd. Vad
händer med personalen? Ska personalen följa med fartyget som en överföring
av tidigare verksamhet? Eller ska personalen sägas upp? Det låter sig inte göras enligt EU-direktivet. Jag anser att det inte är förenligt med god förvaltning att i spekulativt syfte bjuda ut färjorna innan vi med säkerhet vet hur
personalfrågorna ska hanteras. Det vet vi nu. Vi vet att personalen skall
övergå, om de så önskar, till den nya uppdragsgivaren, såvida det inte finns
vakanta tjänster på den färjan. Vår målsättning är att i första hand bjuda ut
Simskälalinjen. Det är frågan om en EU-upphandling, där upphandlingstiden
är 52 dagar, plus 21 dagar för möjlighet att besvära sig.
Jag skulle kunna tänka mig, under förutsättning att de reparationer som
behöver göras före och om det finns en privat entreprenör, att det beslutet
kan träda ikraft från den 1 oktober, eventuellt den 1 september men jag tror
inte att det praktiskt låter sig göras före, eftersom det är så lång upphandlingstid.
Vad gäller de frigående färjorna så har vi tre stora parametrar som vi jobbar med; turlistor, bemanning och underhåll.
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Det förslaget som är taget av landskapsregeringen angående turlistorna,
om man jämför det förslaget med förslaget för 2009 så är det en inbesparing i
storleksordningen 400 000.
Under den svåra isvintern som har varit, har vi med ganska drastiska medel satt nya isturlistor. Detta har inte mottagits positivt alla gånger, kan jag
säga. Vi valde att göra det av två orsaker. För det första, för att vi inte kunde
hålla några turlistor överhuvudtaget för isläget var så svårt. För det andra, för
att spara pengar.
Täckningsprocenten är, med den information som jag hade i förra veckan,
16 procent, som gått åt under de två första månaderna vad gäller de frigående
fartygen. Det är tack vare inbesparingarna på grund av isturlistorna.
När det gäller bemanningen så är vi medvetna om att övertiden kostar. Vi
har tagit hjälp av en utomstående expert. Vi tittar nu tillsammans med personalen på alla upptänkliga alternativ som finns. Från det att gå över till vaktgående till att justera om turlistorna och ev. förlänga turlistorna så att det blir
längre resväg och därigenom mindre bunkrar. Vi vänder på varje sten som
finns. Vi kommer i större utsträckning att konkurrensutsätta kosthållningen
ombord. Om jag tar Gudingen som ett exempel så har vi bjudit ut Gudingen
på ett sexmånaders kontrakt. Under den tiden förbereder vi en EUupphandling där vi konkurrensutsätter allt som ett enda paketet, cafeterian,
kosthållningen och städningen ombord. EU tillåter inte att vi konkurrensutsätta bara för konkurrensutsättningens skull. Det måste finnas någonting att
hänga upp hela det här projektet på. Därför kommer vi sannolikt att försöka
få skrivningar i tilläggsbudgeten där vi säger att vi är beredda att göra det här
under förutsättning att inbesparingen är tio procent. Det bedömer vi att inbesparingen kommer att vara. Under tiden går vi också ut med direktiv till personalen att minimera övertiden så mycket som det låter sig göras.
Den stora delen är underhållsbiten. Det står i budgeten att det tekniska
underhållet ska konkurrensutsättas. Självklart ska det göras det, men före
man konkurrensutsätter någonting så måste man ha en färdig underhållsplan. Specifika underhållsplaner måste göras upp för varje fartyg. Det finns
delvis idag, men inte fullt ut. För att det här ska vara helt optimalt så bör det
vara webbaserade system, vilket vi nu arbetar med. Det är en förbättring och
ett förtydligande från tidigare. Det måste vara klockrent vad som gäller när
färjan övergår till annan drift, annars blir det kapitalslöseri om underhållet
inte sköts på ett sådant sätt som det är tänkt.
Några mindre saker till som ni säkert frågar efter. När det gäller förverkligandet av flytten av vägunderhållsverksamheten till Godby så väntar vi fortsättningsvis på besked från Finströms kommun huruvida de är beredda att
ändra generalplanen så att det blir möjligt att ha en verksamhet där. Vi väntar svar här dagarna.
En sak som jag glömde vad gäller de frigående färjorna. Vi har nu kunnat
konstatera att det finns ett EU-direktiv där det står så här; "EU direktiv om
arbetstagarnas rättigheter vid överlåtelse av rörelse tillämpas inte på sjögående fartyg". Det här EU-direktivet fick vi kännedom om för några veckor
sedan och det processas nu på avdelningen. Vilka konsekvenserna blir kan jag
inte svara på i dagsläget. Jag tror att jag stannar här och återkommer i nytt
anförande sedan.
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Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag får tacka för beskeden om de strukturella förändringarna som är på lite längre sikt och som vi har efterlyst. Jag är lite förvånad över okunskapen i landskapsregeringen om juridik och regelverk.
Man håller på att utreda självklara saker. Ett direktiv som ger större
möjligheter än den nationella lagstiftningen resulterar bara i att man
måste följa den nationella lagstiftningen.
I budgeten för 2010 minskas konsumtionsutgifterna på trafikavdelningen med 2 miljoner euro på två år, från bokslut 2008 22,5 miljoner
euro till 20,5 miljoner euro i förslaget för 2010. På sjötrafiken minskar
man konsumtionsutgifterna från 15,3 miljoner till 14,1 miljoner på ett år,
1,2 miljoner det här året. Hur mycket av dessa båda respektive minskningarna kommer landskapsregeringen att genomföra under 2010?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Målsättningen är självklart att vi ska nå de budgetmål som finns. Jag är
också ytterst medveten om att det kommer att bli väldigt, väldigt tight. I
dagsläget är jag inte säker på att vi kommer att klara av att finansiera
den turlistan som är tagen för det här året. Avdelningen är ytterst medveten om att vi inte kommer att gå med en tilläggsbudget. Jag ska inte
sticka under stol med att vi heller inte har klarat av hur vi ska göra med
personalen för att minska ner lönekostnaden på två veckor när det gäller
sjötrafiken. Om vi inte hittar någon lösning där så är det möjligt att vi
tvingas lägga upp fartyg. I så fall är det ganska naturligt att man håller
huvudlinjerna kvar. Men det låter sig heller inte riktigt göras i en handvändning.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Om landskapsregeringen på tre månader inte har lyckats
genomföra någonting av den här budgetbesparingen som finns i budgeten på 1,7 miljoner på konsumtionsutgifter på trafikavdelningen och
därav 1,2 miljoner på konsumtionsutgifter på sjötrafiken. Hur ska man
då klara sparbetinget, som landskapsregeringen själv har föreslagit och
lagtinget har godkänt, på de nio kvarvarande månaderna?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, herr talman! Vi gör så gott vi kan. När det gäller strukturella förändringar så tar det ett tag. Man måste inse att det inte går att knäppa
med fingrarna och tro att man kan ha det verkställt. Det vi arbetar med,
vad gäller till exempel sjötrafiken, det ska också ske i samråd med fackförbunden och i avtal. Inte kan vi gå in och häva ett avtal och säga att nu
är det slut på si eller nu är det slut på så. Vi måste arbeta tillsammans
med dem. Vi måste ju arbeta tillsammans med vår personal. Det är det
väsentliga.
Jag är inte riktigt säker på att jag förstår ltl Janssons fråga fullt ut.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Jag noterade att trafikministern sade att det är svårt att processa strukturförändringarna framåt. Hon angav som motiv att man hade fått så
mycket ny personal. Min erfarenhet är nog den rakt motsatta. Ska man
få till stånd förändringar så måste man ta besluten väldigt snabbt och
det går mycket lättare med ny personal som inte sitter fast i gamla strukturer. Det motivet köper inte jag åtminstone. Jag har en annan uppfattning.
Ltl Jansson och jag pratar lite om samma sak, även om det är i repliker. 1,2 miljoner euro ska bort ifrån sjötrafiken. Det är oerhört viktigt att
man gör någonting i tid, som jag sade i mitt anförande. Nu står ansvarig
minister och säger att det kan leda till att vi får lägga upp färjor just
p.g.a. att vi inte har fått till stånd sparbesluten i god tid. Det är ju synnerligen dålig politik som drabbar skärgården väldigt kraftigt i slutändan, om det skulle vara så trafikministern kommer att verkställas sina
hot, vilket jag är lite tveksam till.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, herr talman! Det är definitivt inte några hot som jag uttalar här.
Det här är realpolitik när det börjar bli tuffa tag. Då måste man inse
pengarnas värde och göra det bästa möjliga av det.
Sedan vad gäller bemanningen på fartygen så tror jag inte att det spelar någon roll, även om vi hade fattat ett beslut i höstas, om det inte har
låtit sig göras lagligt. För vi kommer inte bort från bemanningskraven.
Vi har ett bemanningskrav som är si och så. Ska det vara fyra man ombord, enligt sjöfartsverkets direktiv, så kan vi inte bortse ifrån det. Det
gör att det är väldigt svårt att hitta lösningar på hur man ska komma till
skott med indragning av två veckors lön för personalen. Jag sticker inte
alls under stol med det.
Ltl Anders Eriksson, replik

Också när det gäller detta med avtalen så har det pratats om att den
röda boken är strategin som landskapsregeringen håller fast vid. Det
står så här; "man kommer under året att ta initiativ till ändring av de
bestämmelser som begränsar förutsättningarna för att ordna arbetstiden ombord på fartygen på ett ändamålsenligt sätt." Vi är ju alla
medvetna om att det inte är ändamålsenligt som det är idag. Landskapsregeringen säger att man kommer att ta initiativ för att få till stånd förändringar. Då måste ju ministern kunna berätta på vilket sätt man
kommer att ta initiativ till det. Det förefaller ju som om man inte ens
hade startat upp det.
Visst, minister Thörnroos, är det ju realpolitik. När pengarna är slut
då får man lägga upp båtarna. Visst är det realpolitik, men är det inte
bättre att försöka göra någonting medan det finns lite rörelseutrymme
kvar? Det var huvudbudskapet i mitt anförande.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, herr talman! Javisst är det så att man ska göra så mycket som möjligt för att man inte ska behöva komma med inskränkningar i trafiken.
Det här blir en otrolig detaljerad diskussion nu, men när det gäller
bemanningsbiten, så överväger vi vaktgående på våra fartyg. Är det möj-
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ligt? Är det lagligt? Hur mycket behöver vi bygga om? Ska vi flytta fartyg
från rutt till rutt? Vilka fartyg passar i vilka hamnar? Det här är otroligt
komplext. Det är väldigt lätt att komma med kritik och säga gör si och
gör så. Vi arbetar med det, men det här är ett pussel med tusen bitar
som ska passa ihop. Det här är ett svårt uppdrag, men jag har sagt att jag
gör det här och jag gör så gott jag kan. Men tyvärr det tar lite tid. Vi processar det vidare så snabbt det går.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag vet inte vilken känsla som är värst just nu. Jag blir bedrövad när jag hör det här, faktiskt. När minister Thörnroos säger att det
tar sin tid att göra inbesparingar. Ja, det vet vi. Det är landskapsregeringen själv som har föreslagit det här och hela lagtinget står bakom och
backar upp. Likaväl har man inte lyckats genomföra någonting ännu på
minister Thörnroos avdelning, möjligtvis, möjligtvis kan man få en linfärja privatiserad tre månader från 1 oktober. Vad betyder den inbesparingen i jämförelse med de besparingskrav som man har på hela sin avdelning?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, herr talman! Om vi håller oss till de frigående fartygen så har vi
gjort korrigeringar i turlistorna. Vi arbetar med underhållsbiten, vi ser
över underhållet och konkretiserar upp så får färre driftstopp än vad vi
har i dagsläget, dvs att vi tar färjorna ur trafik. Vi arbetar med bemanningsbiten och försöker stävja övertiden i den utsträckning det låter sig
göras inom giltiga avtal. Det är det vi gör.
Jag är lite förvånad över att Gun-Mari Lindholm går ut så väldigt hårt
när det gäller den här delen. Jag hade kanske trott att det skulle finnas
en större förståelse hos ltl Gun-Mari Lindholm som själv har suttit i
landskapsregeringen och vet hur komplexa de här frågorna är och hur
svårt det är att processa frågorna framåt. Det ska också ske på ett lagligt
sätt och det ska också ske med respekt för personalen. Det är tyvärr så
ibland att demokratiska processer tar tid.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag har ingen förståelse för att inte minister Thörnroos har
lyckats bättre. Bemanningar, juridik och processer som tar tid, ja tack
jag vet det, jag sitter i ÅHS styrelse och där har vi minsann lyckats. Vi
kan bara konstatera att den här sidan i salen har lyckats bättre än vad
landskapsregeringen har gjort.
Jag vill ge en stor eloge till minister Sjögren som har tagit sig tid och
suttit med på mötena. Hon har insett svårigheterna att processa det här.
Hon har stöttat processen och vet vad det betyder för verklighet. Hon
har försökt varit kreativ och hittat på lösningar.
Jag ser bara att det här inte kommer att gå. Som jag sade i mitt anförande, ÅHS kommer att lyckas men ingen annan avdelning inom förvaltningen.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Några svar kom i minister Thörnroos anförande om vad
man har gjort. Man jobbar på konkurrensutsättning av linjefärjor men
när vi pratar om den frigående trafiken så nämndes ingenting vad gäller
annorlunda drift. Tittar man i budgeten så finns det sådana skrivningar
som säger att man ska bjuda Viggen på entreprenad. När det gäller Ejdern och Alfågeln så finns det en formulering som säger; egen regi alternativt entreprenad. Min fråga till minister Thörnroos är; hur går det
med de frigående färjorna?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, herr talman! I förra veckan fick jag ta del av de slutsatser som avdelningen tillsammans med personalavdelningen har processat fram
angående vilka avtal som gäller och inte gäller för de frigående färjorna.
Sedan kan man tycka att det har processats långsamt, det är möjligt att
det är så.
Vad gäller de frigående färjor är så skulle jag kunna tänka mig att det
naturligtvis blir fråga om en EU-upphandling, som tar lite tid. Jag tror
att vi har den första färjan i privattrafik i september-oktober. Vi lägger
ut anbud och sedan kan vi bestämma vem som får det, om det finns
flera. Man måste också ge en viss beredskapstid för den som åtar sig ansvaret. Man kanske behöver en månad på sig för att få fram ett fartyg,
kanske t.o.m. två månader för att få besättningen klar. Det blir en tidsfördröjning där.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Orsaken till att jag ställde den här frågan var att jag i huvudanförande inte hörde något resonemang kring den frigående trafiken. Nu har vi fått ett besked och det antecknar jag på min lista över
svar. Vi får återkomma senare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Camilla Gunell

Herr talman! Om jag får börja med att kommentera det senaste anförande så
säger trafikminister Thörnroos att det tar tid att göra en förändring. Ja tack,
det är ingen nyhet. Det har vi sagt här från talarstolen många, många gånger.
Därför har vi också sagt att det är viktigt att göra breda samförståndslösningar som är ekonomiskt hållbara och som håller också efter nästa val.
Att man ska kunna spara så här mycket på sjötrafiken på ett enda budgetår
det har inte jag trott på. Men jag har trott att landskapsregeringen själv har
trott att man kan förverkliga det på ett enda budgetår. Jag har misstänkt att
det inte låter sig göras. Men nu tycker jag nästan att det är uppenbart.
Jag vill konstatera, efter att ha lyssnat på ganska många anförande, att det
här spörsmålet är synnerligen relevant. Det är dags att vi får veta hur saker
och ting hanteras inom landskapsregeringen och förvaltningen.
Jag vill gärna återknyta till finansminister Perämaa som inledde den här
debatten. Bokslutet för 2009 är klart, ett underskott på 17 miljoner och man
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trodde att det skulle bli 24 miljoner. Lagtinget frågar då ministern vad det beror på att resultatet ser ut som det gör. Men det svarar inte ministern på. Varför gör han inte det? Kan han inte svara på varför bokslutet ser ut som det
gör? Naturligtvis måste han ju veta det, åtminstone huvudlinjerna varför utfallet blev som det blev. Eller vill han inte svara på frågan? Det är obegripligt
för mig att förstå.
Samma sak är det när lagtinget frågar minister Perämaa om vad som sker
med budgetförverkligandet på de olika avdelningarna gällande strukturella
förändringar och inbesparingar. Då hänvisar han till fackministrar. Kan inte
minister Perämaa svara vad som sker på de andra avdelningarna vad gäller
inbesparingar och strukturella förändringar? Det är väl synnerligen relevant
att finansministern som är ansvarig för budgeten, i slutet av året när han ska
göra ett nytt bokslut, har en uppfattning om de inbesparingar och strukturella
förändringar man har sagt i budgeten att man ska göra och att de kommer att
lyckas. Om de inte kommer att lyckas så måste man ju återkomma till lagtinget med en tilläggsbudget.
Ett exempel på det, som vi har känt till egentligen ända sedan finansutskottets behandling av budgeten, är pengarna för avbytarservicen. Vi vet att
förutsättningarna för att den ramen ska hålla är en ny lagframställning som
förändrar strukturerna. En sådan lagframställning har inte kommit till lagtinget. Det måste uppenbarligen betyda att den ramen inte kommer att hålla.
Det vet vi redan nu. Det är ju också relevant för lagtinget att känna till att där
har vi en post som inte kommer att hålla. Det är ju konkret information som
lagtinget önskar.
Ett år är ju tolv månader. Ska vara man klara av stora inbesparingar under
det budgetår så måste man jobba mycket långsiktigt. Speciellt om det är fråga
om lagändringar. 2010 måste vi anta de lagar som ska träda ikraft från
1.1.2011 om vi ska klara inbesparingar under 2011. Man kan inte börja med
lagstiftningen när året redan är här och man skjuter bara framåt hela processen mot juletider.
Nog är det relevant att finansministern vet hur avdelningarna jobbar och
om man kommer att lyckas att klara sina budgetmål. Om finansministern
inte kan förklara hur budgeten för 2010 nu förverkligas, då har han lite jobb
att göra.
Den andra slutsatsen som man annars måste dra är att finansministern
inte vill klargöra och berätta för lagtinget om hur de här processerna genomförs. Man behöver knappast gå in på enskilda detaljer men åtminstone huvuddragen, de stora frågorna.
Skärgårdstrafiken är ett mycket viktigt område. Jag tackar trafikministern
som hittills är den enda fackministern som har varit uppe och givit besked
om sitt område. Vi väntar på ytterligare ministrar.
ÅHS, gymnasieskolorna är mycket viktigt. Är det så att förändringar och
förseningar också kommer att gäller dessa frågor?
Näringsavdelningen har många viktiga förändringar på sin agenda osv.
Varför inte öppet berätta hur man jobbar med de här frågorna? Öppenhet och
insyn är ju någonting som regeringen försökte övertyga om att är den gällande hållningen.
Jag tror också att det är viktigt att minister Perämaa och även lantrådet talar om för oss i lagtinget om hur det här arbetet påverkar ålänningarna i deras vardag och hur det också påverkar personalen inom olika verksamheter.
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Det är oppositionens roll att granska att regeringen att de gör det man har
sagt sig vilja göra och att de förverkligar den budget som majoriteten har antagit.
Man måste utgå ifrån att om regeringen själv kommer med siffror och säger inom vilka områden man ska spara, om man tar skärgårdstrafiken fortsättningsvis som exempel, att man också har klart för sig att det är realistiskt
och finns förutsättningar att klara de budgetmålen. För annars skulle väl lagtinget inte anta en sådan budget. Man förutsätter att landskapsregeringen gör
det arbetet innan man kommer till lagtinget med ramarna. Och att de beslut
man ämnar ta är förenliga med lagar och rådande kollektivavtal.
Jag tycker också att det är oppositionens roll att ställa de frågor som befolkningen ställer. Av det som de läser om i tidningarna så ser man en regering som helt uppenbart har olika åsikter i väldigt många frågor. Det är en
rådande oro över hur man ska klara av att, i detta läge, konstruktivt jobba
med en budget för 2011.
Andra frågor som jag också tycker att är relevanta, när fackministrarna
kommer upp och ger oss besked, är utbildningsplatser och hur man hanterar
den höga procenten av arbetslösa ungdomar som i januari nådde ”all time
high” på över tio procent. Det är också mycket viktiga frågor.
Arbetet i ÅHS tar vi i styrelsen mycket seriöst och allvarligt. Man har sagt
att hälso- och sjukvården är det mest prioriterade politiska området på Åland
och bland befolkningen. Där är det som man ska värna om in i det längsta. Då
är det också viktigt att man funderar över vilka konsekvenser de kommande
ramarna kan ha för den verksamheten. Får vi inte bättre svar här, om hur
man kan uppnå faktiska inbesparingar på andra avdelningar, då tycker jag att
vi har varit mycket naiva i ÅHS styrelse. Vi som har trott att vi ska hålla oss
innanför ramen, vi som har jobbat stenhårt för att vi ska klara det här.
Kanske vi till slut befinner oss i en sådan ironisk situation att det är ÅHS som
lyckas med sparmålen som direkt drabbar befolkningen, människor som är
gamla och sjuka. Och att andra fögderier inom landskapet inte kommer att
klara sitt.
Innan jag slutar vill jag bara beröra de här olyckliga permitteringarna. Jag
tycker det är ett synnerligen uppenbart exempel när det inte lönar sig att
jobba med kortsiktiga frågor. Permitteringar och frivilliga åtgärder kan man
ju kalla det, men det är under tvång ändå för alla, antingen avstår man sin
semesterpeng eller så blir man permitterad. Det finns ingen frivillighet i
detta. Den process och det arbete som läggs ner idag på dessa permitteringar,
både inom centralförvaltningen och inom alla externa enheter, tar så mycket
tid, kraft och genererar så mycket dålig energi och negativa vibrationer. Detta
kunde istället ändras till att konstruktivt arbeta fram lösningar som är hållbara och istället spara på ett långsiktigt och bra sätt. Tack, herr talman.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Tack för ett välstrukturerat och klokt inlägg från socialdemokraternas ordförande Camilla Gunell. Vi måste vara på det klara med
den här redovisningen av fjolårets underskott. Landskapsregeringen har
gått ut med information om att man har en positiv signal som visar att vi
är på rätt väg. Man säger att bokslutet visar på ett underskott på drygt 17
miljoner euro. Det stämmer inte. I det är det inräknat drygt 12 miljoner
från föregående år. Det som man i budgeten kallar nettoresultat för året
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isolerat var budgeterat till minus 37 miljoner. Nettoresultatet för år
2009 preliminärt nu, året isolerat, är en förlust på 30 miljoner. Det är
den korrekta informationen.
Ltl Camilla Gunell, replik

Kanske det är ett svar på varför minister Perämaa valde att inte tala så
mycket om detta bokslut. Jag tycker att det skulle ha varit intressant om
man kunde klargöra det eftersom lagtinget frågar direkt hur man har
nått det här resultatet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det verkar vara ett kännemärke för den socialdemokratiska ordföranden att måla upp elände. Visst finns de elände i vårt samhälle. Men det finns också den aspekten att man har möjlighet att upprätthålla vård för gamla och sjuka just genom att man sparar på andra
områden och ska fortsätta med det. Det är klart att gamla och sjuka blir
oroliga när allt som görs är elände för dem.
Samma sak med permitteringar, de är till för att man inte ska behöva
avskeda. Det är en metod som är något lindrigare. Det är inte världens
elände på alla fronter. Förvaltningen tar tid, reformer kan man jobba
med i många år utan att det blir någonting. Huvudsaken är att det blir
resultat, det borde väl någon om Gunell känna till.
Ltl Camilla Gunell, replik

Det här spörsmålet vill ha fakta och sanning på bordet och efterfrågar
också hur saker och ting förverkligas. Vi har inte någon nytta av att höra
vad som fungerar, hur fint det är, vad vi klarar av och att man skönmålar
verkligheten. Inbesparingar och strukturella förändringar är jobbiga saker. Vi jobbar med detta hela tiden. Inom ÅHS har jag en större insyn i
hur det fungerar i praktiken och hur det drabbar organisationen och
dem som är brukarna av hälso- och sjukvård. Jag tycker att det här är
allvarligt och det är ingenting man behöver ironisera om. Vi delar alla
den här gemensamma oron för ekonomin och hur det drabbar vårt samhälle. Därför är det viktigt att landskapsregeringen är kapabel att hantera den här situationen.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! De inbesparingar som görs i ÅHS görs ändå med tanke på
brukarna, patienterna och de gamla och sjuka. Men om vi ser på reformerna inom utbildningssidan, kommunerna och förvaltningen så händer det ju saker. Budgetens utgifter är på väg ner. Visserligen är inkomsterna också på väg ner. Men att hålla på att måla upp elände och elände
och elände och spela ut grupper mot varandra, vad finns det för alternativ som socialdemokraterna har, annat än att det ska pytsas ut pengar
och allt ska vara som förr. Den världen kommer inte tillbaka. Vi måste ta
ansvar för ekonomin och därmed också för de gamla och sjuka och inte
spela ut elände för att skapa oro.
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Ltl Camilla Gunell, replik

Det som man har föreslagit i budgeten, och som man kanske med
största framgång nu faktiskt genomdriver, är faktiskt eländet med permitteringarna. Det är så kortsiktigt och det genererar så mycket dåligt.
Det skapar splittring mellan grupper som istället kunde jobba tillsammans för en konstruktiv utveckling av det åländska samhället och alla
dess offentliga institutioner. Det är faktiskt ett eländigt beslut. Jag är
glad att vi röstade emot det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Det var ju under förra mandatperioden som man kom med
hela permitteringslagstiftningen.
När det gäller ekonomin så har den flera ben. Man pratar om stimulans, man pratar om att se över inkomsterna, vi pratar om kortsiktiga
inbesparingar där permitteringar är en sak, indexjusteringarna till
kommunerna och det allmänna avdraget. Men vi pratar också om långsiktiga inbesparingar. Det är Guttorp, naturbruksskolan, LMC, ÅHS,
ÅMHM, radion och åtgärder på trafik och näring. Vi måste komma ihåg
att för första gången i Ålands historia så har ÅHS stora besparingskrav
på sig. ÅHS har fått en nollbudget medan t.ex. trafik- och näringsavdelningen har inbesparingar på över tio procent. Den ekonomiska situationen är så svår att ÅHS inte går ograverat ur det här.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag bara väntade när det skulle komma, att skylla på andra och skylla på
den förra regeringen. Det tar tydligen aldrig slut. Det var väl tur att ni
fick permitteringsinstrumentet så att ni nu kan genomföra det som ni
önskar. Den lagstiftningen togs inte fram under förra regeringen för att
åstadkomma permitteringar, utan för att kunna göra omflyttningar mellan olika institutioner så att människor skulle kunna bibehålla sina arbetsplatser. Det var motivet.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Det är mig fullständigt främmande att skylla på någon annan. Det handlar också om trovärdighet i oppositionspolitiken. Rubriken på lagframställningen är permitteringar. Precis som ltl Olof Erland
sade så det vi har att välja på är att avskeda folk.
Ltl Camilla Gunell, replik

Det är därför man undrar varför man gång på gång måste ta upp strukturella förändringar. Är det något som går hem över huvudtaget? Är det
någon som uppfattar vad det betyder? Jag tycker faktiskt det är bättre
att jobba med att minska antalet anställda inom en verksamhet på lång
sikt och använda sig av pensionsavgångar och naturlig avgång istället för
dessa kortsiktiga permitteringar som inte ger någonting.
Vad gäller ramarna för ÅHS så är de inte så fagert som minister Sjögren säger. Den informella ramen som har kommit till styrelsens kännedom motsvarar en nedskärning som motsvarar 40 sjuksköterskor. Är
det på det sättet som regeringen prioriterar hälso- och sjukvården?
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Herr talman! Att friställa personal är ju inget ”halleluja moment” för
den här landskapsregeringen. Med det ekonomiska läget som har varit
så har vi sett oss tvingade att arbeta både kortsiktigt, medellångt och på
lång sikt. Det har vi blivit ställda inför. Jag blir först glad när ltl Gunell
aktivt arbetar i ÅHS styrelse och försöker bistå där, assistera och hjälpa
till så att vi tillsammans får detta att fungera. Jag värdesätter det arbetet. Men jag gillar inte att det alltid är trafikavdelningen som ska ställas
mot hälso- och sjukvården. Vi har stora sparbetingelser på trafikavdelningen. Vi gör allt som står i mänsklig makt för att få den här trafiken
att fungera till lägre kostnader utan det blir på bekostnad av hälso- och
sjukvården.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag har inte ställt hälso- och sjukvården gentemot någonting annat. Det
är ett rimligt krav ifrån lagtinget att få veta och också få besked från
landskapsregeringen. Om vi ska hålla ramarna inom ÅHS, och spara på
det som är viktigast av allt för ålänningarna, då ska de andra avdelningarna också klar av sina sparbeting. Annars känner jag mig grundlurad,
absolut.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, herr talman! Javisst är det så, det förstår jag också. Om jag själv
satt i ÅHS styrelse och dessutom i opposition och gjorde allt jag kunde
för att spara och sedan glassar andra bredvid på ett bananskal, visst förstår jag då att man skulle blir irriterad. Men jag kan garantera att jag
och landskapsregeringen gör absolut det vi kan för att minska kostnaderna på de andra avdelningarna inom förvaltningen. Ålands hälso- och
sjukvård är ett prioriterat område men, tyvärr är det så att våra inkomster har minskat med närmare 30 procent på två år. Det får efterverkningar överallt. Vi måste inse det realpolitiskt. Vi är i en annan ekonomisk tid. Vi kan glömma det som har varit, vi kommer aldrig mera att
komma tillbaka till den ekonomiska tid som vi har varit i. Nu är det
andra puckar som gäller, nu är det hårda bud.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag tror inte att ltl Thörnroos och någon annan i regeringsblocket behöver upplysa lagtinget om den ekonomiska situationen. Vi är medvetna
om den. Vi är också särskilt i finansutskottet medvetna om hur det ser
ut.
Det här med att avskeda folk inte är något ”halleluja moment”, nej
absolut inte. Jag har gjort det själv med tio personer på museibyrån så
jag vet precis vad det handlar om. Jag vädjar till minister Thörnroos och
till alla andra; när ni gör ramar för nästa år, fundera noga över om de är
realistiska. Jag vädjar också till er att hantera det mest prioriterade området av alla på Åland, nämligen hälso- och sjukvården, håll det högt och
se till att den verksamheten kan fortgå och utvecklas.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Runar Karlsson

Herr talman! Spörsmålsställarna har gjort ett bra jobb. Man ställer relevanta
frågor i en svår tid. Jag tycker också att landskapsregeringen har gett ett bra
svar. Kort kan man säga att frågeställarna undrar om landskapsregeringen
kommer att hålla budgeten och landskapsregeringen svarar att det kommer
man att göra. Det har man också sagt här i talarstolen så det måste vi lita på.
Lagtinget har ju fastställt budgeten. I budgeten finns många inbesparingar
och strukturförändringar. Budgeten anger tydligt att det är vård, skola och
äldreomsorg som prioriteras. Det här stöder jag.
Men en tid av mycket minskade inkomster så måste det till minskningar på
andra områden än de medel som går till vård, skola och äldreomsorg. Alternativet är en massiv upplåning.
Landskapsregeringen har kommit en liten bit på väg. Analyserar vi dagsläget så kan vi konstatera att bokslutet 2009 gav en liten förbättring från minus
24 miljoner till minus 17 miljoner vilket är en förbättring med 7 miljoner.
Analyserar vi ytterligare vad de 7 miljonerna är förbättringar på så kan vi
grovt konstatera att ca 3,5 miljoner är på inkomstsidan och 3,5 miljoner på
utgiftssidan. På inkomstsidan är det de högre avgifterna på ÅHS och mera
skatteinkomster än beräknat som har inbringat mera inkomster.
På utgiftssidan är den största delen på finansavdelningen där det antagligen beror på mindre utgivande av PAF-medel och kanske investeringar och
lån. Mera inom driftsutgifterna är att önska om man ska klara av det här.
Men det är en liten förbättring, trots allt, utgående från grundbudgeten. Det
är bra.
Den stora utmaningen nu är att förverkliga 2010 års budget. Vad jag förstått så kommer vård, skola och omsorg att hålla ramen. Frågetecken finns på
de andra avdelningarna. Men vad jag har förstått på spörsmålssvaret så
kommer det inte att bli några betydande tilläggsbudgetar på driftsutgiftssidan
detta år. De beskeden är bra och välkomna.
Den största utmaningen, herr talman, är beslut på förändringar som tas
detta år och som kommer att synas 2012 och framåt. Om man inte lyckas med
de strukturella förändringar och besluten inom 2010 så finns det en risk att vi
måste låna pengar 2013 och några år därefter.
Herr talman! För min del kommer jag att stöda den politik som prioriterar
vård, skola och äldreomsorg. Vården där de svaga och sjuka behöver en högklassig vård som idag finns på Ålands centralsjukhus och på de privata instanserna.
En skola som ger våra ungdomar en framtid av kunskap men också ett alternativ till arbetslöshet.
Jag vill också prioritera den kommunala äldreomsorgen genom att ge
kommunerna tillräckliga landskapsandelar.
Herr talman! Allt man prioriterar kostar. För att vara ärlig i politiken så
måste man också ange var vi ska ta pengarna ifrån. Vad ska då prioriteras
bort och vilka ökade inkomster kan vara med och prioritera vård, skola och
äldreomsorg?
Jag tycker vi inom landskapsregeringen och lagtinget, där vi redan idag har
gått in för en besparing och minskat våra löner, borde se till att utgifterna
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även minskas de kommande åren. Vi måste också titta på representationsoch resekostnader inom hela förvaltningen. Idag reser man för ungefär 1 miljon euro per år. Den här summan måste radikalt minskas.
Inom kansliavdelningen måste vi se över bostadssubventionerna så att
landskapets utgifter minskas. Man måste bygga mera för egna pengar.
Inom finansavdelningen kommer säkert utgifterna att minskas genom att
inkomsterna minskar från PAF. Det här kommer att synas i samhället.
Inom näringsavdelningen måste vi stryka sådana stöd som inte ger något
mervärde och som inte ger framtida konkurrenskraft. Vi måste se över stöden
till näringslivet och jordbruket.
För trafiken finns det stora och huvudsakliga utmaningar detta år. Här
måste man se till att man verkligen lyckas. För hur skulle det se ut om vård,
skola och äldreomsorg håller ramarna genom att minska servicen något men
att trafiken får tuffa på oförändrat. Om man inte lyckas med effektivisering så
återstår ytterligare en minskning av skärgårdstrafiken, som är en stor del av
trafikposten. Lyckas man inte effektivisera så måste antagligen turlistorna ses
över ännu en gång för att vi ska kunna prioritera andra områden.
Herr talman! Jag blir glad av att landskapsregeringen säger att man kommer att följa budgeten. Bland annat står det en skrivning i budgeten om utlokaliseringar av stora delar av trafikavdelningen till Godby. Här fick vi besked
av trafikministern att man väntar svar från Finström när det gäller byggnadsplanändring. Jag hoppas, den dagen Finström ger besked, att man kan
påbörja detta omedelbart. Det har varit mycket diskussioner under åren i lagtinget om utlokalisering. Tyvärr har den diskussionen helt dött bort de senast
åren, jag vet inte varför.
Herr talman! För att säkerställa vård, skola och äldreomsorg så måste vi
också se om vi kan öka våra inkomster. De instrument vi har är genom skatter och avgifter. Här borde vi se över lagstiftningen på fastighetsskatteområdet så att det är möjligt att mera införa fastighetsskatt och samtidigt minska
på den kommunala inkomstbeskattningen.
Jag tänker på dem som bor på Åland och får service på Åland men betalar
sin kommunalskatt till bl.a. Sverige. Jag tänker även på dem som jobbar på
utflaggade färjor och jag tänker på de pensionärer som får sin pension från
Sverige. Man får all service och man betalar lite kommunalskatt. Därför vore
fastighetsskatteinstrumentet något att införa, men dock så att det inte blir en
dubbelbeskattning för dem som bor och betalar skatt här. Den här behörigheten har vi och delvis finns den redan men kommunerna utnyttjar den
hemskt lite. Det kan hända att man borde införa en minimifastighetsskatt.
Det här vågar och vill inte många politiker prata om, för man tappar ju röster
när man pratar om det. Men det är nya tider, vi måste se över våra inkomster.
Det här är ett sätt. Det är just för att kunna prioritera, enligt min mening,
vård, skola och äldreomsorg, som är ett prioriterat område.
Herr talman! Vi måste även se över avgifterna. Avgifterna inom många
områden måste ha större täckningsgrad än vad de har idag. Inte inom områden som vård, skola och äldreomsorg där avgifterna måste vara låga för att de
svaga ska kunna få den service och den hjälp de behöver.
Herr talman! Till sist, en annan sak som man inte vågar prata om i lagtinget numera är möjligheten att ta passageraravgift från färjtrafiken. Vi har
arbetat för att man får ha tax-free som gynnar färjtrafiken. Vi har jobbat för
att man ska ha ett nettolönesystem. Det är bra att man har gjort det, det är en
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viktig näring. Man måste också våga se över den behörighet av passageraravgifter som vi har. Vi pratar ofta att vi vill ta över behörighet, men vi har
mycket behörighet men vi vågar aldrig ens diskutera det.
Talmannen
Nio minuter.
Därför borde vi åtminstone ta en diskussion med rederierna och höra om
de har ett intresse av att vara med och bygga samhället så att vi kan bibehålla
kärnverksamheten som vård, skola och äldreomsorg. Jag tror att det kan finnas en möjlighet. Överhuvudtaget, herr talman, tror jag att man borde blanda
in näringslivet mera i samhällssatsningar som man bland annat har gjort i
Sverige. Man försöker få med näringslivet att ta en del av sådana kostnader
som tidigare har täckts av skatter. Vi kommer inte att klara av den service vi
har idag inom skola, vård och äldreomsorg med bara skatteinkomster. Vi
måste hitta nya inkomster. Tack, herr talman.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Vi säger absolut nej till punktskattehöjningar på företagsverksamheter som har det nog så knepigt att klara sig i konkurrensen
utan sådana insatser ifrån centerns sida. Men annars var det bra linjedragningar i det här anförandet, det var riktigt bra linjedragningar. Jag
undrar om ltl Karlsson har stöd i sin egen grupp för de här linjedragningarna? Det skulle vara intressant att veta om ltl Karlsson har någon
uppfattning om huruvida han har stöd i landskapsregeringen för de här i
linjedragningarna?
Tror ltl Karlsson att landskapsregeringen klarar budgeten? Vad tror
ltl Karlsson specificerat om sparbetinget på trafikavdelningens konsumtionsutgifter, som i år ska minskas med 1,7 miljoner och sjötrafikens
konsumtionsutgifter med 1,2 miljoner? Tror faktiskt ltl Karlsson att
landskapsregeringen klarar av sitt eget sparbeting där?
Ltl Runar Karlsson, replik

Först detta med absolut nej till passageraravgifter. Jag vet att Roger
Jansson och FS har den åsikten. Jag sade inte att vi ska införa det, utan
jag sade att vi borde ta en diskussion med rederierna, såsom med det övriga näringslivet. Är man beredd att vara med och tillföra pengar till
kassan? Visar det sig att det är negativt och skadan är större än nyttan
ska vi naturligtvis inte göra det. Konkurrensneutralt är det ju förstås, så
där ligger inte problemet.
Om jag tror att man kommer att hålla trafikbudgeten, så är jag ganska
övertygad om att man inte kommer att hålla trafikbudgeten. Sedan om
jag har stöd av mina åsikter i mitt parti i landskapsregeringen är svårt
att veta nu för tiden.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Det är glädjande raka besked här som vi får på löpande
band från ltl Karlsson. Det tackar vi för, vi borde alla vara sådana.
När det gäller passagerarfärjorna som har sina rederier i landskapet,
så producerar de åtskilliga miljoners miljoner euro varje år till vårt samhälle på olika sätt via sin verksamhet, via sin transportdel i infrastruk-
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turen, via sina anställda och via sina resultat osv. Är det rimligt att kräva
att de ytterligare ska leverera någon miljon? Vore det inte bättre att vi
skulle använda dessa miljoner som vi redan får till samhällskassan på ett
mera kostnadseffektivt sätt?
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Mitt anförande gick ut på att bibehålla vård, skola och
äldreomsorg. Jag försöker hitta utvägar att bibehålla just de tre fundamentala och viktiga områdena.
Vi borde ta en diskussion med sjöfarten och näringslivet. Kan man
vara med och delta i den allmänna kassan på ett sådant sätt att vi kan
bibehålla vård, skola och äldreomsorg? Kommer man fram till att det
gör större skada än nytta så ska man naturligtvis inte göra det. Jag vet
att rederierna är fantastiska tillgångar för landskapet och det ska vi inte
förstöra. Men åtminstone borde vi våga ta upp en diskussion. Så klok
måste vi vara att vi säger; okej, vi gör inte det här. På något sätt har den
här lagstiftningen kommit till lagtinget också. Lagstiftningen har väl
kanske inte kommit till bara för att den ska vila i evigheter heller? Jag är
inte ute efter att göra det sämre, men vi måste våga diskutera det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Ltl Runar Karlsson slänger in ett antal brasklappar i debatten vilket är uppskattat förstås. Varför finns inte de här förslagen till
inbesparingar med i budgeten? Ltl Karlsson stödde ju i alla fall landskapsregeringen när budgeten lades, även om han kanske inte gör det
idag. Ltl Karlsson har också gett sitt understöd för en matta i Allhallen i
Eckerö, 300 000 euro, som han tycker att är mera prioriterat än vård,
skola och omsorg.
Han godkänner en renovering i självstyrelsegården för 11 miljoner
euro, det är mer prioriterat än vård, skola och omsorg. Jag tycker att han
inte bara kan plocka saker ur sitt sammanhang, för att plocka enkla politiska poäng, även om har ställt sig utanför centern en stund.
Sedan när det gäller passageraravgiften så har undertecknad själv föreslagit det 2004. Ltl Runar Karlsson, som satt med i centern, var emot
det från 2004 fram till nu då uppenbarligen. Motionen kom inte upp till
behandling under mandatperioden 2004. Jag skrev en motion igen
2007 och Runar Karlsson var den centerledamot som stoppade upp behandlingen i näringsutskottet.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Ltl Karlström pratade om att plocka saker ur sitt sammanhang. Det gjorde ltl Karlström nyss, han plockade ut några bitar ur sitt
sammanhang. Det är i och för sig tacksamt att göra det i debatten.
Om vi går till detaljer angående mattan, trots allt har vi byggt en Allhall i Eckerö och då måste man ju se till att den hålls igång. Det är ju en
större kapitalförstöring om den blir ett potatislager eller om den står
tom. Har man byggt en hall så måste man se till att den fungerar. Visst
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kan man alltid diskutera och man ställer det ena mot det andra. Det är
pengar mot pengar i verkligheten.
Det är ännu inte exakt klart hur det blir med självstyrelsegården. Men
någonting måste vi antagligen göra, men kanske inte för 11 miljoner
euro.
Ltl Fredrik Karlström, replik

I budgeten som ltl Runar Karlsson var med och skapade så var det 300
000 till mattan i Allhallen. Även om man har insett att hallen står där
den står så finns det ingenting som säger att den skulle bli ett potatislager bara för att man skulle föra den till försäljning. Kanske hallen skulle
kunna bli en mycket mera blomstrande idrottsanläggning om ett privat
initiativ skulle investera och hitta på nya utvecklingsmöjligheter i den
hallen.
Självstyrelsegården är också en punkt som ltl Runar Karlsson har varit med och godkänt i budgeten. Det är lite sent att stiga tidigt upp och
komma med andra konstiga sparförslag som kanske inte har förankrats i
centergruppen som han har varit med och stött. Vi får väl ta en diskussion om du kan platsa på den här sidan bättre än på den andra sidan. Du
borde i alla fall klart berätta var du står någonstans så att vi vet hur vi
kan gå vidare. Det blir svårt med två oppositioner och en regering.
Ltl Runar Karlsson, replik

Talman! Jag har precis just sagt i mitt anförande var jag står.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Det var ett uppfräschande anförande som vi just har fått
lyssna på här. Jag vill ändå kommentera några saker. Ltl Runar Karlsson
pratar om nya inkomster, inte den frisinnad i gruppen emot, men när
man däremot börjar prata om skärpt beskattningen då blir vi lite fundersamma. Vi tror inte att det är rätt väg att gå. Ska man göra någonting
för att få ökade inkomster så handlar det nog om att fundera på hur man
breddar skattebasen. Vi tror inte att det är skattehöjningar som är vägen
framåt. En fastighetskatteväxling har vi också pratat för tidigare. Man
skulle hitta ett system där man skulle få en jämnare fördelning av beskattningsbördan i kommunerna. Så länge man klarar av att göra det
lagstiftningsvägen så att man säkrar upp att det inte i första hand betyder en skattehöjning så är vi med på tåget.
Den sista biten handlade om passagerarskatt. Jag vill lägga in en bit
till den diskussionen; hur ser det ut gentemot Helsingfors? Först jobbar
vi för att få fördelar för det här rederiet och sedan ska vi börja begära in
pengarna tillbaka hit. Det känns väldigt konstigt ur min synvinkel.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Ltl Ehn pratade om breddad skattebas. Om man sätter det
lika med högre skatteinkomster så måste det betyda högre skatt, totalt
sätt. Någon måste ju betala det.
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Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! När jag pratar om breddad skattebas så menar jag att vi
ska få flera med i näringslivet som kan betala skatt. Det får vi genom en
aktiv näringspolitik, som ltl Karlsson själv pratade om. Vi får flera livskraftiga företag. Vi får företag med vinster som kan beskattas. Det är att
bredda skattebasen, flera som kan vara med och dra det här lasset och
inte en höjd beskattning totalt sätt.
Tillbaka till frågan om passageraravgifter. Jag ser att det blir lite svårt
för oss att vinna framgång i Helsingfors i framtiden om vi först begär
nettolönesystem för att underlätta för sjöfarten, vi begär ett det tax-free
undantag för att underlätta för sjöfarten och följande steg, ja vad gör vi,
vi går in och säger att vi ska ta in pengar från sjöfarten för att göra
någonting annat. Det får inte jag att gå logiskt ihop.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Som jag sade tidigare, vi borde ta en diskussion med näringslivet om de är intresserade av att vara mera med och delta i det som
man har tagit via skatten förut, precis som alliansen nu gör i Sverige.
Där går man aktiv ut och försöker få med nära näringslivet. Om vi ska
behålla den välfärd som vi har byggt upp inom vård, skola och äldreomsorg så måste vi fundera på det. Det går inte att trolla. Vi vet att vi
ännu har svåra år framför oss, där vi måste ta bort 20-30 miljoner av utgifterna. Det går inte om vi ska bibehålla vår kärnverksamhet utan att få
ökade inkomster. Det går säkert här i talarstolen att säga det om man
inte är riktigt, riktigt ärlig. Vi måste resonera mera om det på ett ärligare
plan. Titta i planen i budgeten och se vart det bär. Se på Grekland, se på
Island, där lånar man sig till välfärd. Så går det också här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag är i samma situation som ltl Runar Karlsson. Jag vet
inte om jag har stöd i majoritetspartierna, men jag tänker inte fråga om
det heller.
När det gäller beskattningen så är det inte så att vi inte vågar diskutera det. Jag tror faktiskt att det är lite så att vi inte kan diskutera. Passagerarskatten har diskuterats. Fastighetsskatten har åtminstone jag varit med i många diskussioner och diskuterat. Tanken är att bredda beskattningen till dem som betalar källskatt till Sverige. Det betyder att vi
andra kan få lite lägre kommunalskatt. Jag tror att det är det någonting
som landskapsregeringen jobbar vidare med när det gäller kommunalbeskattningen. Där har vi flera instrument som vi borde utveckla. Det är
som sagt inte det att vi inte vågar.
När det gäller passagerarskatten så reser särintressena direkt ragg. Är
det någonting som man ska ta här, så blir det ingen diskussion. Vitsen
med en passagerarskatt är att det är andra rederier som man skulle
lugga lite.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftena är avslutade.
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Diskussionen avbryts här och de som finns upptagna på talarlistan kvarstår. Diskussionen kring spörsmålet fortsätter inkommande onsdag efter påsk.
Remiss
7

Internationaliserad högskoleutbildning
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 29/2009-2010)
Ärendet avförs och tas upp vid ett senare plenum.

Remiss
8

Hälsofrämjande aktiviteter i skolan
Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 16/2009-2010)
Ärendet avförs och tas upp vid ett senare plenum.

Remiss
9

Samordnad sjöfartsutbildning
Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 23/2009-2010)
Ärendet avförs och tas upp vid ett senare plenum.

Remiss
10

Sammanhållen sjöfartsutbildning
Ltl Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 46/2009-2010)
Ärendet avförs och tas upp vid ett senare plenum.

För kännedom
11

Godkännande av avtalet med Andorra om upplysningar i fråga om skatteärenden
Republikens presidents framställning (RP 16/2009-2010)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 7 april 2010.

12

Ålands delegations i Nordiska rådet berättelse för tiden 1.1 - 31.12.2009
Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse (NRB 1/2009-2010)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 7 april 2010.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls onsdagen den 7 april 2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum
avslutades kl. 17.12).
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande. Om ledighet från dagens plenum anhåller Carina Aaltonen och Barbro Sundback för privata angelägenheter. Godkännes.
1

Godkännande av avtalet med Andorra om upplysningar i fråga om skatteärenden
Republikens presidents framställning (RP 16/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet.

Andra behandling
2

Ändring av landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet
Lagutskottets betänkande (LU 25/2009-2010)
Lagtingsledamoten Raija-Liisa Eklöws m.fl. lagmotion (LM 3/2009-2010)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs det i betänkandet ingående lagförslaget i dess helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Lagförslaget föreläggs för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Ärendets andra behandling är avslutad.

Första behandling
3

Religionskunskap i grundskolan
Kulturutskottets betänkande (KU 4/2009-2010)
Landskapsregeringens framställning (FR 17/2009-2010)
Först tillåts allmän diskussion.
Efter avslutad diskussion kan enligt 54 § 2 mom. LO förslag väckas om att ärendet skall
remitteras till stora utskottet.
Diskussion.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Som lagtinget ser så har kulturutskottet valt att gå på det korta
formuläret vad gäller den här biten. Efter att ha hört diskussionen här i salen
och efter att i utskottet ha hört vicelantrådet och tillhörande tjänstemän
kunde vi konstatera att förslaget som sådant är bra. Det är ett steg åt rätt
riktning att se till att sådant som man redan gör ute i våra skolor idag, också
ska kunna göras på ett lagligt sätt.
Vad gäller diskussioner som utvidgar det som framställningen tog sig an,
dvs. huruvida man i framtiden ska ha en annan typ av religionsundervisning,
en som inte är knuten till samfund, den har utskottet inte i det här skedet valt
att diskutera. Det är någonting som får komma i kommande framställningar.
Vårt förslag till lagtinget är alltså att man antar framställningen och de lagförslag som finns i den.
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Talmannen
Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet?
Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.
Enda behandling
4

Budgetens förverkligande
Landskapsregeringens spörsmålssvar (S 3/2009-2010-s)
Lagtingsledamoten Johan Ehns m.fl. spörsmål (S 3/2009-2010)
Diskussionen avbröts vid plenum den 31.3.2010. Först tillåts fortsatt diskussion och
därefter 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.
Lantrådet Viveka Eriksson

Herr talman! Den samlade oppositionen uttrycker stor oro. Oro för huruvida
landskapsregeringen ska klara av att efterleva budget. Det är ett väldigt svårt
läge, det är absolut ingen avundsvärd position som landskapsregeringen befinner sig i. Vi har alltså ett kärvt läge. Det är tuffa tag att verkställa budget,
för vi satte väldigt hårda ramar för oss själva. Det är svårt, smärtsamt och
obekvämt, vill jag påstå.
Det är svårt för att vi har satt väldigt hårda krav på oss själva, det som lagtinget också har omfattat. Det är väldigt många åtgärder som finns uppräknade i budget, vilket man flera gånger upprepade, rent konkreta saker, i debatten då den inleddes. Det är ett väldigt stort krav på de anställda för det är
ändå så att lagting och landskapsregering anger politiska riktlinjer, sätter upp
mål, säger vad vi vill ha, medan det är de anställda som ska verkställa och genomföra. Det är ett stort krav som vi ställer på de anställda, samtidigt som vi
ger mindre resurser för att kunna göra allt detta omstruktureringsarbete som
vi kräver.
Det är också smärtsamt för det är så väldigt många som blir berörda. Berörda av de inbesparingsåtgärder som landskapsregeringen vidtar med anledning av budget. Det är många berörda av människorna i samhället, som
får, som man uppfattar, det sämre service. Det är många berörda i personalgrupperna eftersom det är många människor som drabbas när det blir omstruktureringar, det blir inbesparingar på tjänster. Det är också obekvämt för
landskapsregeringen eftersom vi får kritik. Vi får kritik från alla håll när vi
verkställer budget, vi får kritik, förstås, från anställda som kommer i kläm, vi
får kritik från befolkningen som tycker att deras service blir försämrad, vi får
kritik från oppositionen, från massmedia och så är landskapsregeringens roll.
Så är det förstås, vi ska verkställa och vi ska göra det jobb som lagtinget har
angivit för oss i enlighet med budget.
Det är också viktigt att komma ihåg att man måste se budgeten på två sätt,
på kort sikt och på lång sikt. Det kortsiktiga är att 2010 är ett väldigt svårt år
där inkomsterna har sjunkit så radikalt. Då handlar det om att göra extraordinära insatser, det som har kritiserats mycket, löneinbesparingarna och i
vissa fall permitteringarna. Det handlar helt enkelt om att överleva den här
väldigt svåra situationen som vi befinner oss i med minskade inkomster.
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Det som landskapsregeringen säger och det som är vårt mål, det är att ramarna ska hållas. Budgetdirektivet är klart för året 2010, det har gått ut budgetdirektiv till alla avdelningar och till underlydande myndigheter. Det handlar om att verkställa i enlighet och hålla sig inom de ramar som har angivits
och det sker. På alla avdelningar, på underlydande myndigheter, i skolor,
överallt, jobbar man i enlighet med de här ramarna. Idag står det om Ålands
radio, nu börjar vi se följderna av deras ramar, vi vet diskussionen om ÅHS,
vi ser följderna där. Själv sitter jag med i ÅSUB:s direktion, där har vi också
anpassat oss till den ram som har givits, det sker överallt och det genomförs i
enlighet med de direktiv som har gått ut från landskapsregeringen. Vi verkställer i enlighet med budget.
Budgeten måste också ses på lång sikt. Det som alla har varit överens om
att vi måste tas istånd med långsiktiga strukturförändringar. Det finns ett
ganska stort antal konkreta åtgärder uppräknade i budget och det har landskapsregeringen dragit igång, för att börja verkställa. Det har gått tre månader av budgetåret och landskapsregeringen har dragit upp riktlinjer för än det
ena och än det andra. Uppdraget till avdelningarna är väldigt klart, uppdraget
till myndigheter och till ledamöterna är klart, man ska jobba i enlighet med
det som budgeten anger.
De strukturförändringar som anges ska följas upp. Strategiskt forum som
består av ledamöterna i landskapsregeringen och ledningsgruppen följer arbetet genom att vi har antagit en åtgärdsplan som hela tiden följs upp för att
se till att man faktiskt fullföljer det som sägs.
Man ska också komma ihåg att man inte kan gå in och göra strukturändringar på kort sikt, det är ett långsiktigt arbete. Här handlar det om att människor ska vara involverade. Vi har infört samarbetsförfarande från årsskiftet,
enskilda anställda, avdelningar, byråer ska vara införstådda med jobbet.
Därav har vi också redan nu inlett arbetet inför 2011 års budgetramar på ett
sådant sätt att vi har involverat alla avdelningar i det arbetet.
Många saker är färdiga, de är igång och de bereds. T ex under året dras
flera tjänster in, en del är redan verkställt. Jag räknar upp några av de saker
som räknades upp sist, styrning av underlydande myndighet frågades det efter. Strategiskt forum har granskat det svenska systemet, hur man gör där för
att styra sina myndigheter. Vi funderar på att ta modell från deras system. Vi
har satt igång en översyn av ÅHS’ regelverk, för hur man i framtiden politiskt
ska styra ÅHS. Vi har satt igång en utvärdering av Ålands miljöhälsoskyddsmyndighet, för att se på organisationen och styrningen av densamma. Vi har
satt igång ÅSUB, i direktionen diskuteras vilka olika styrinstrument som är
lämpliga för en oberoende myndighet. Vi har en väldigt noggrann genomgång
av den kommande gymnasieskolans ledningsstruktur för att vi vill lära oss av
tidigare erfarenheter och, vill jag påstå, i vissa fall misstag. Gemensamma
funktioner ska samordnas, slås samman, stödsystemen ses över för att slås
samman. Upphandlingssystemen ska samordnas på ett eller annat sätt. Fastigheterna ska samordnas. Revisionsverksamheten, en översyn är igångsatt
och lagstiftning kommer att följa. Socialvården, en utredning om klarläggande av socialvården är igångsatt.
Trots att det är väldigt hårda tider har vi också sett till att det finns medel
för arbetsmarknadsåtgärder. Vi har befarat att de dåliga tiderna ännu mera
kommer att drabba det åländska samhället. Ännu får vi någorlunda positiva
signaler och dessutom får vi de positiva signalerna att de arbetsmarknadsåt518

gärder som landskapsregeringen har vidtagit faktiskt har lett till att arbetslöshetsgraden börjar vända nedåt. Idag har vi fått uppgifter om att ungdomsarbetslösheten har sjunkit från över nio procent till 7,5 procent från februari
till mars, på en månad. Det är en hel del arbetsmarknadsåtgärder som har givit det resultatet.
Det jobbas på IT-systemet för att man ska utveckla. Det finns också massor
av konkreta åtgärder inom de olika avdelningarna som är igångsatt, men,
igen, när man gör strukturomändringar så tar det tid. Det involverar många
människor, det kräver väldigt mycket och det gör man inte på tre månader.
Frågan om när, i vilken tidsordning, de här olika åtgärderna kommer är
ganska omöjlig att besvara eftersom de olika avdelningarna jobbar med sina
projekt och vi kommer att beta av besluten vartefter som ledamöterna tar upp
dem till landskapsregeringen för beslut.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Det är bra att många saker är igångsatta, det tror jag på,
men det som gör mig mest orolig när man läser alla protokoll är att de
politiska besluten, som krävs för att genomföra detta slutligt, saknas.
Samtidigt ser man att man politiskt tar en turlista som kostar en miljon
mer än vad budgeten anger, oljepriset rasar i höjden, vi ser ingen igångsättning av privatiseringar när det gäller skärgårdstrafiken. I näringsutskottet konstaterar vi att avbytarlagen borde ha varit tagen ifjol, den har
man överhuvudtaget inte sett i landskapsregeringens protokoll. Det betyder att man inte ens klarar årets budget. Stödsystemen inom skogsvården är politiska beslut, dem saknar vi från oppositionen. Jag tror att
man har satt igång en massa jobb, på många olika plan, men de politiska
besluten ser vi inte i de protokoll som landskapsregeringen levererar.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Herr talman! Ltl Strand har erfarenhet från landskapsregeringsarbete
och vet också att när man fattar beslut så finns det noggrann beredning i
botten. Så är det med alla dessa frågor som räknades upp. Flera av frågorna har varit upp till politisk diskussion i överläggning, har stämts av
för att stämma av att arbetet går vidare. Slutgiltiga beslut tar vi sedan
när beredningen är klar.
Ltl Jörgen Strand, replik
Herr talman! Jo, jag känner mycket väl till gången och jag kommer att
stöda lantrådet om hon lyckas med dessa saker, men jag har också politiska vänner i olika partier och alla signaler pekar på att man inte kommer att lyckas politiskt. Den som lever får se. Lycka till med de politiska
besluten!
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Herr talman! Det är, som jag inledde med, en väldigt svår situation att
genomföra så mycket åtgärder under ett år, vi har satt en enormt kärv
ram på oss själva. Målet är att vi ska hålla budgetramen och att vi också
ska ha kommit igång med väldigt mycket av de strukturändringar som
man måste se på lite längre sikt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
519

Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Spörsmålet är att följa upp hur det går att förverkliga budgeten och framför allt huruvida de mål som man har satt på sig själv är
realistiska att verkligen kunna uppnå. Det har vi fått rätt dåligt med besked om här i salen hittills.
Jag begärde repliken för att lantrådet nämner personalen i förvaltningen och även i de kringliggande andra myndigheterna. Vi vet att de
påverkas hårt idag av både omställningarna i organisationen, alla inbesparingar och även permitteringarna och det förefaller som om personalen inte mår så bra just nu. Jag undrar huruvida lantrådet har övervägt
att göra någon slags personalenkät eller dylikt för att människor anonymt ska få tala om hur de upplever situationen. Kanske man kunde få
förvaltningen med sig på ett annat sätt i det fortsatta arbetet.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Talman! Det görs regelbundet den typen av personalenkäter. Nu är jag
inte riktigt säker på hur det ligger i tiden, men det kommer att göras i
enlighet med de program vi har i personalklanen. När det gäller personalens mående stämmer det att det är kärvt. Det är kärvt på alla håll, vi
har höga krav på många saker som ska göras samtidigt så vi är nödda
och tvungna att också ha en kärv budget för det här året, vilket innebär
att man också har mindre tid att jobba genom att man har den här löneinbesparingen satt på varje avdelning. Det gör att det är ett jättetufft
jobb.
Vi har givit ett förslag till lagtinget och lagtinget har omfattat att det
är så här vi ska jobba och då tycker jag också att det är rimligt att lagtinget stöttar upp och hjälper landskapsregeringen att se till att vi klarar
det här tillsammans. När det gäller uppföljning, huruvida vi klarar av
målen eller inte kommer vi förstås att återkomma till i tilläggsbudget,
det har vi system för. Om det är saker som vi inte klarar av så kommer vi
att redovisa det för lagtinget.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Det är ju därför vi följer upp frågan eftersom budgeten
kommer från landskapsregeringen, det är landskapsregeringens förslag
och nu undrar lagtinget om förslaget är realistiskt. Kommer vi att
komma i mål med det som vi har antagit. Frågan om permitteringar får
vi väl påminna oss om att det inte var någonting som vi tog enhälligt här
i salen utan det får landskapsregeringen själva ta ansvar för. Situationen
kring personalen och dessa särskilda omständigheter kanske skulle
kräva i dagsläget en särskild strategi vad gäller personalpolitiken. Att resultatet av årens inbesparingar inte blir sådana att vi ser en flykt från
landskapsregeringen och att landskapets anseende som arbetsplats
också kraftigt försämras. Det är ingen långsiktigt bra strategi.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag håller med om det att det är väldigt viktigt med de olika
personalpolitiska åtgärderna och att följa upp det här. Det lite märkligt,
socialdemokraternas ordförande frågar oss nu om budgeten och målen
där är realistiskt ställda, ändå är det inte mer än tre månader sedan som
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lagtinget och också socialdemokraterna var med och klubbade budgeten.
Då måste de väl ha gjort den bedömningen att det var realistiskt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag tackar lantrådet för resonemanget som vi hörde. Jag
vill för min del ge lantrådet rätt i stort sett i hela resonemanget, men
tidsfaktorn, bästa lantråd, är det som spörsmålet handlar om. Landskapsregeringen säger gång på gång att det bara har gått tre månader
sedan beslutet togs. Nej, bästa lantråd, det här är landskapsregeringens
förslag som började beredas i maj 2009, egentligen tidigare genom behovs- och resursplanen som man jobbade med redan 2008. Man har
haft en väldigt lång tid på att göra beredningar för de förslag som man
själv lade fram i november-december 2009. Hur kommer det sig att
landskapsregeringen ger en bild av att man bara har haft tre månader på
sig när man har haft ett år. Är det någonting som vi inte har förstått i
oppositionen när det gäller tidsfaktorn i regerandet?
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Herr talman! Också ledamoten Roger Jansson känner väl hur systemet
fungerar. Självfallet finns det saker som redan är förberedda under hösten och efter att tilläggsbudgeten i fjol antogs sattes vissa åtgärder i
gång. Sedan är det ändå så att tittar man på de stora frågorna så är det
lagtinget som ytterst fattar dessa beslut. Man är inte igång och jobbar
med många saker innan lagtingets klubba har fallit över budgeten. Det
är väldigt väsentligt i vårt system att vi har en acceptans av parlamentet.
Jag vill igen understryka angående tidsfaktorn, att man borde fundera
kort- och långsiktigt. Vi kommer att jobba i den riktningen att ramarna
hålls, landskapets budget ska gå ihop, men samtidigt så har vi satt igång
det här strukturförändrande arbetet som man måste se på flera års sikt.
Det som vi drog igång med efter första tilläggsbudgeten i fjol börjar först
nu ge någon effekt. Det är så det fungerar, det tar en väldigt lång tid när
det handlar om strukturförändringar. Det berör människor, det berör
servicefunktioner och det berör många människor. Då måste man ha
den här framförhållningen och se det på längre tid.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag får det fortfarande inte att gå ihop med beredningen
av budget. När man lade budgetförslaget till lagtinget hade man gjort en
beredning av allt, strukturförändringar, besparingar och andra förändringar. Allting var berett. Nu säger man i april 2010 att man måste ges
tid att bereda dessa förslag. Är det någonting man har missat i budgetarbetet, i budgetbyggnationen, när det gäller förberedelserna för sina
egna förslag så att man helt enkelt kommer igång för sent och därmed
har svårigheter att fullfölja den budget man själv har lagt inför lagtinget
och som lagtinget sedan har godkänt?
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag ser lite annorlunda på budgetens roll. Budgeten är i sig en
beredning av själva ärendet, budgeten är ett dokument som ska omfattas
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av lagtinget. Där anges målen, där anges riktningar, där anges vilka saker man ska gå in och göra ändringar i. Det har lagtinget klubbat i december.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Lantrådet säger med bestämd stämma att vi ska verkställa
det som lagtinget besluter och det låter väldigt bra. Jag är tacksam för
det uttalandet, men när man har drivit skyddsrumsfrågan, energicertifieringen mm, mm så har jag noterat att det inte stämmer riktigt. Det är
ett bra uttalande, men det har inte stämt i praktiken. Lantrådet säger
med lika bestämd stämma att ramarna ska hålla. Om man tänker på
Skarven-problematiken och hur ramarna har hållit där blir man lite
fundersam. I vilket fall som helst, det centrala, värderade fru lantråd, är
att det här arbetet måste starta i tid. Lantrådet säger att det är ett väldigt, väldigt svårt läge, det är sant, det håller vi med och vi vill gärna
hjälpa till för det svåra läget blir ju bara svårare om man inte får fart på
arbetet. 2009 var ett förlorat år, vi känner en stor oro för att också 2010
ska bli det. Man måste starta upp, det måste finnas en tidtabell som man
kan presentera för lagtinget, men har man ingen är det klart att man
inte kan presentera den.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Talman! Oppositionen säger att man är orolig och mitt svar till oppositionen är att landskapsregeringen jobbar i den riktningen att vi ska efterleva budgeten. Det är de direktiv som har gått ut till alla avdelningar och
underlydande myndigheter att man ska hålla sig inom ramarna. Det är
det som är vår intention, det är det som är vårt mål. Vi gör allt vi kan för
att det också ska efterlevas.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Om jag tar som ett exempel när vi förra gången diskuterade frågan när trafikministern var upp och jag frågade om de detaljer
som finns i budgeten under t ex sjötrafiken så vet vi, det är ändå ett litet
samhälle och en liten förvaltning, att de besluten inte är uppstartade
även om lantrådet säger att det är massor av konkreta åtgärder igångsatta på avdelningen. När jag frågar vad man kommer att göra om pengarna tar slut blir svaret att man kommer att lägga upp färjor, dvs. konsekvenserna blir oerhört dramatiska om man inte får igång processen. Det
går inte att säga att det bara har gått tre månader och sedan slå sig till
ro. Det håller inte, man skjuter bara problemen framför sig. Man måste
kunna svara konkret på frågor, ge exempel på de konkreta åtgärderna
som är på gång ute på avdelningarna och också kunna ge en tidsaxel.
Det blir inte trovärdigt annars.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Talman! Budgeten sträcker sig över hela året. Landskapsregeringen
kommer att jobba för att förverkliga budgeten under året. Vissa av de
åtgärder som finns uppräknade i budgeten kommer dock inte att ge väldigt många inbesparingar det här året, för de kommer att ge inbespa522

ringar på sikt. Ledamot Anders Eriksson nämner det här med sjötrafiken, privatisering och entreprenadanbud av sjötrafiken, det är klart att
det är en sådan process som man inte gör i en handvändning. Det är
igen ett långsiktigt arbete som kommer att bära effekt, om det bär effekt,
på sikt, men inte en konkret effekt under det här året. Det är system
man sätter i gång.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Herr talman! Jag upplever att lantrådet känner en viss irritation över
oppositionens oro inför budgetförverkligandet för det här året. Jag hoppas att lantrådet kan ändra den inställningen och uppleva att oron från
oppositionens också är ett sätt att ge lite mera tåga till landskapsregeringens arbete.
Det skulle också ha varit klädsamt om lantrådet hade nämnt, angående den information hon gav om ungdomsarbetslösheten, den som
äras bör, alltså kommunernas insats beträffande arbetslösa ungdomar.
Det är nämligen många kommuner, åtminstone Lemland, Mariehamn
och Jomala som har bidragit till att den siffran har gått ner.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag skulle inte säga att jag är irriterad för jag tycker att oppositionens redskap att ställa ett spörsmål för att föra en diskussion är bara
till fördel. Man kan debattera frågan och det är helt okey, men jag vill
understryka att landskapsregeringen jobbar med frågorna och att oron
kanske inte ska ses som att den inte är befogad, men jag säger att det är
en svår situation. Det är väldigt bra att lagtinget vill vara med och tillsammans med landskapsregeringen bidra till att leva upp till budgeten.
Det är viktigt.
När det gäller arbetslösa ungdomar stämmer det att flera kommuner
också har bidragit till det, men det är också åtgärder som man har gjort
tillsammans, mellan landskapet, arbetsmarknadsmyndigheten och
kommunerna. Man har också satt igång ett system där man har praktikantplatser inom olika företag. Det finns många olika åtgärder som har
bidragit till det här.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Herr talman! Det är i alla fall värt att nämna att dessa tre kommuner
tillsammans bereder 25-30 arbetslösa ungdomar möjlighet att komma
ut i förvärvsarbete och också få en erforderlig arbetslivserfarenhet. Det
är kommuner som också på många olika sätt måste se om sitt hus genom att landskapsregeringen inte har indexjusterat de landskapsandelar
som man har blivit given.
Svår situation, säger lantrådet. Det har blivit ett mantra för landskapsregeringen. Det är lite underligt att man nu vaknar och ser att det
är en svår situation. Det här har oppositionen och kanske också andra i
majoriteten förstått, att det är en svår situation. Det är ingenting som
gubben ur lådan, man vaknar en morgon och har insett. Vi har ställt frå-
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gor, men vi har fått väldigt lite svar, därav fortsätter vi att vara oroade
inför det här året.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Talman! När det gäller arbetslösa ungdomarna finns ett samarbete mellan kommunerna, där också vår arbetsmarknadsmyndighet bidrar med
en del av pengarna, har jag förstått, det är ett samarbete där man har
olika projekt. Landskapsregeringen har sett oroligt på situation under
längre än ett års tid. Vi vet att 2009 var ett svårt år, det har vi också sett
på bokslutet där man kan se hur djupt inkomsterna har sjunkit. Man
kan också se på bokslutet att utgifterna har sjunkit betydligt från 2008
till 2009. Det beror på att de åtgärder som redan under 2009 vidtogs i
form av att vi lade en tilläggsbudget på vårsessionen. De åtgärderna har
också bidragit till att utgifterna har sjunkit under 2009, betydligt. Med
nu liggande budget är målet att ytterligare få ner de utgifterna.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Det har hittills varit en givande diskussion som det här spörsmålet har tvingat fram, om vi säger så. Det är bra att lagtinget har möjlighet
att föra diskussioner om hur budgeten förverkligas och framför allt i det läge
som det beskrivs. Jag och många med mig ställde rätt många frågor i debatten på onsdagen för en vecka sedan. Det är flera talare som har sagt det idag
och jag måste också återigen upprepa att jag känner att jag fortfarande inte
har fått de svar jag hade hoppats på från landskapsregeringens sida. Vi har
hört från ett antal ministrar hur man jobbar med frågorna, några finns ännu
kvar och jag hoppas att de också kommer upp och beskriver sina delar av
budgeten. Vi har hört kansli-, finans- och trafikministrarna samt lantrådet
beskriva en del av det här arbetet. Kvar finns ännu närings-, social- och utbildningsministrarna att höra. Det vore intressant att också se vad de gör på
dessa områden.
Det som oroar mig mest är att man använder sig av en vokabulär kring arbetet, som visar på att man är betydligt kortare i arbetet med inbesparingar
och strukturförändringar än vad jag hade vågat hoppas på. Man använder sig
av att man funderar på saken, man gör översyner och man är i startgroparna.
När vi studerar protokoll, hör den debatt som pågår ute i samhället, ser vi visserligen spår av inbesparingarna idag, ja, det gör vi, men däremot de strukturella förändringarna, som det gavs exempel på under föregående dag vi debatterade här, de ser vi fortfarande inte de politiska besluten på, att man
verkligen menar allvar med att försöka genomföra. Det i kombination med
att lantrådet nu också säger att nu har budgetdirektiven för 2011 gått ut. För
mig blir det en ekvation som är väldigt svår att få gå ihop att man, trots att
man inte vet hur man kommer att göra med strukturförändringarna, ändå
kan ge ut ramar för de kommande åren som håller sig inom det som man
sade för budgeten 2010, där man lade upp linjerna för att strukturomvandling av vår förvaltning skulle vara grunden till hur man skulle klara ekonomin
framåt.
Man får lätt känslan av diskussionen att landskapsregeringen beskriver situationen som svår, besvärlig och jobbig. Vi håller med, det tror jag att de
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flesta talare här i onsdags också gjorde sig till tolk för. Vi är alla medvetna om
den saken, men jag tycker också att man borde se från landskapsregeringens
sida att stödet finns i lagtinget för att göra dessa förändringar.
Det som jag börjar fundera på är hur regeringens egen förmåga att klara
dessa bitar är. Är man politiskt överens om att göra dessa strukturförändringar, som man beskriver i budget och som man säger sig ha satt igång diskussionerna kring? Är det kanske där problemet ligger. Som det framkom i
några replikskiften här tidigare så hade jag föreställt mig att om landskapsregeringen i november kommer till lagtinget med förslag om inom vilka områden som man ämnar göra större strukturförändringar i, så har man förberett
det ganska långt, man vet vad regeringsunderlaget tycker och tänker, man vet
vad man har stöd för att göra och man är ganska långt kommen i huvudinriktningen. De svar vi får nu är att man inte är klar på det, utan man har gett
ett antal områden där man nu funderar på, ser över, utreder. Det måste göras, men jag hade trott, ärligt talat utgående från den debatt vi hade inför
budgeten, att det var saker som var på gång. När vi kritiserade att man inte
var tydligare sade man att man hade kommit betydligt längre i den debatten.
Vi från oppositionens sida och från frisinnad samverkans sida har hela tiden sagt att de åtgärder som finns för strukturella förändringar i budgeten
står vi bakom. Vi kommer helhjärtat att stöda dem om det är så att det krävs
flera beslut från lagtingets sida, men då måste man lägga dem på vårt bord.
Tidsaspekten i det här fallet, där tror jag att man måste vrida på det och säga
att det faktiskt inte har gått bara tre månader, budgetprocessen startade för
ett år sedan, precis vid samma tidpunkt som föregående år, antar jag att landskapsregeringen gav ut budgetdirektiv till sina avdelningar. Då startade arbetet med just de frågor som vi nu diskuterar och ännu kan vi i oppositionen
inte få några konkreta svar på de här frågorna. Det är oroande i den här situationen. Jag är rädd för att när vi ska diskutera budgeten i höst så är vi i
samma situation som vi befann oss när vi skulle diskutera budgeten för innevarande år, dvs man säger att man inte har kommit längre än att man är i
första steget. Besluten är inte tagna. Jag hoppas att jag har fel i den tankegången, att det här bygger på att landskapsregeringen, mellan de partier som
nu finns där, inte kan komma överens om hur man ska göra, för det är i så fall
rätt oroväckande. Tendenserna i den här debatten tyder på det, det är det
som gör att man inte får fart på de här sakerna, man gömmer sig istället
bakom utredningar och översyner.
Vi hoppas att vi under debattens gång nu faktiskt får ytterligare konkreta
synpunkter och konkreta beskrivningar på vilket sätt landskapsregeringen
har jobbat med de här sakerna. Annars befinner vi oss återigen inför samma
situation som när vi diskuterade budgeten 2008 och när vi diskuterade tillläggsbudgeten under föregående år, 2009, dvs. vi står i startgroparna för att
göra strukturförändringar. Besparingar görs nog, men strukturförändringarna, var är de? Där krävs de politiska besluten, där krävs vilja och där krävs
engagemang för att få det att hända nu. Jag hoppas att vi kan få ytterligare
tecken från landskapsregeringen på att just de här bitarna finns, genom att
man presenterar konkret hur man jobbar med dessa frågor. Tack, herr talman!
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Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det skulle vara intressant att höra lite mera konkret vad
man kräver utöver ÅHS, ÅMHM, gymnasieutvecklingen, kommunerna,
landskapsförvaltningen, utbildningssystemet, allt genomgår revidering
och reformer, skärgårdstrafiken. Vad är det som ledamot Ehn tänker
sig? Det här verkar mera som en allmän recension utan innehåll.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Det är just inom de nämnda områdena, ledamoten Erland,
som jag skulle vilja se de konkreta politiska besluten. Vi har hört från ledamöterna, ministrarna och lantrådet att man jobbar med att göra
någonting, men vad är det konkreta politiska målet? Var finns det konkreta politiska beslutet? När kommer vi att se att det här får resultat? Vi
borde redan se de resultaten nu, men tyvärr ser inte jag dem i alla fall.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Man tolkar det så att det arbete som bedrivs på de här områdena är okey, men slutmålet är någonting som ledamot Ehn har i sitt
eget stilla sinne. Man kan säga att om man ser på bokslutet så ser man
resultaten i de minskade omkostnader som finns på olika områden, utgifterna har gått ner ungefär till 2006 års nivå. Det är ganska stora ingrepp. Man ser inte resultaten om man tittar bort och vi har inte råd att
ha politiker som tittar bort i dagens läge, man måste se framåt och försöka samverka för att nå resultat. Det är så det borde fungera.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Den här debatten borde visa på att se bort är det vi inte
försöker göra utan vi vill vara med och försöka nå resultatet. Det är det
som är det överordnade i den här diskussionen. Hur ska vi på lång sikt
lyckas åstadkomma en ekonomi som är hållbar och som vi kan känna
oss stolta över för att lämna över till kommande generation? Det är jag
inte säker på att vi kommer att kunna göra nu.
När det gäller de åtgärder som är gjorda så vet jag att man i debatten
senaste gång hänvisade till det bokslut som komma skall. Jag har inte
hunnit analysera det desto mera, men jag vet att en stor del av de inbesparingar man har gjort har naturligtvis skett på investeringssidan, man
har gått ner vad gäller investeringar. Det handlar också om att man har
gjort vissa besparingar, rena besparingar i verksamheten. Jag ser dock
inte spåret i den omfattning som jag skulle vilja ha, som skulle tyda på
att man har gjort strukturella förändringar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Liksom tidigare talare skulle jag önska att första undertecknare av spörsmålet skulle dra skägget ur brevlådan, lyfta katten på
bordet och konkretisera frågeställningarna. Konkretisera frågeställningarna!
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Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Det konkreta är ju det jag efterlyste från landskapsregeringen. Jag vill ha konkret vad man har gjort. Jag kan citera från anförandet från onsdagen förra veckan: ”Allt detta är konkreta förslag som i
budgetdebatten fortfarande stöds av den frisinnade gruppen. Var är nu
de konkreta åtgärderna? När kommer det att ske? Vilka åtgärder har
vidtagits för att tona ner landskapets ansvar till fiskodlingen i Guttorp,
avbytarverksamheten och Ålands försöksstation? Vilka åtgärder har vidtagits och när kommer vi att se resultat gällande bemanning och konkurrensutsättning av skärgårdsfärjornas tekniska drift? Hur tänker
landskapsregeringen ta sig an frågan om kommunstrukturen och kommunernas framtida serviceproduktion?” De svar jag har fått är att man
har satt i gång utredningar eller är på väg. Det är inte riktigt tillräckligt.
Jag skulle vilja veta vad den politiska inriktningen är, det politiska svaret i det här sammanhanget.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Beträffande social- och miljöavdelningen har jag begärt ett
anförande och där kan jag komma med datum när vi har vidtagit åtgärder. En konkret sak när det gäller strukturella förändringar är att titta
på tjänstetablån, från 2009 till 2010 minskar tjänsterna med ungefär 70
st. Det är också en strukturell förändring.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag inledde senaste gång och jag inledde denna gång med
att säga att det finns saker som den här landskapsregeringen har gjort
och som är i positiv riktning, men jag beskriver nu de bitar som jag fortfarande är bekymrad över. Att man nu har minskat antalet anställda är
bra, det stöds av oss, det är inte frågan om annat. Jag har sagt det nu
och representanter från oss har sagt det vid budgetdebatten osv, men
det finns ett antal frågor som fortfarande inte har de politiska svaren
hur man tänker gå vidare. Man kan få den uppfattningen att man snarare försöker gömma sig bakom att man ser över och utreder. Det är inte
rätt väg framåt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Den här diskussionen visar på skillnaden som förstås ska
finnas mellan majoritetsblocket och oppositionen. Eftersom dessa block
inte samarbetar med varandra så finns inte heller tilltron, som ska finnas när man bildar majoritet. Jag stod här för landskapsregeringens del
förra onsdagen och refererade det skriftliga svaret på spörsmålet där vi
sade att vi ska följa budgeten. Det avser vi att göra, men när inte tilltron
finns hos ledamot Johan Ehn om att vi ska göra det så hamnar vi i en
sådan här diskussion, gör ni det eller gör ni det inte. Det är helt onödigt
för mig att räkna upp allting vad vi har sagt i budgeten, det står i den
röda boken, det står exemplifierat. Vi har sagt att vi ska följa det vi har
sagt, men fortfarande krävs det att man ska nämna sakerna på nytt. Vi
borde alltså leverera en budget på nytt.
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Ltl Johan Ehn, replik

Ja naturligtvis, herr talman, handlar det här om att det finns en viss
spänning mellan regering och opposition. Det ska vi inte sticka under
stol med, men minister Mats Perämaa, du kunde helt klart ge oss en betydligt större möjlighet att öka tilltron genom att ge de exempel, de konkreta exempel, på hur man har tagit stegen för att åstadkomma det som
står i budgeten. Det är det jag försöker säga nu att de har vi inte sett av i
den här debatten. Det kan mycket väl vara så att ni i regeringen har vidtagit dessa åtgärder, men hittills i debatten så kan jag inte säga att jag
har fått speciellt många sådana exempel. Det gör att den oro jag hade
när vi satte oss ned och diskuterade det här spörsmålet, den finns fortfarande kvar. Kanske till vissa delar har den oron stärkts utgående från
vissa typer av svar jag har fått.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Ökad tilltro och tillit mellan frisinnad samverkan och
landskapsregeringen. Vi inbjöd frisinnad samverkan till budgetdiskussioner för ungefär tre-fyra månader sedan. Frisinnad samverkan fick ta
del av viss dokumentation och har kunnat konstatera att en viss del av
beslutsfattandet som sedan kom i budgeten härrör i viss mån från de
diskussionerna, eftersom det fanns en gemensam syn till vissa delar i
alla fall. Sedan valde frisinnad samverkan att hoppa av, de vill vara embryo till specialsamarbete för att nu några månader senare komma och
visa sin besvikelse över att man inte har insyn i beslutsfattandet. Kanske
det brister i tilltron lite från vår sida, från min sida också, till frisinnad
samverkan just vad gäller det här agerandet.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Vi gjorde ett seriöst försök från båda håll att föra en diskussion kring budgeten från augusti förra året, men redan då visade det
sig att samma oro som vi hade inledningsvis i de diskussionerna, blev
det som blev resultatet av diskussionerna och som vi egentligen diskuterar här och nu, dvs. tidsaspekten. Vi ser lite annorlunda på hur mycket
tid vi har på oss att göra saker och ting. Den gången påbörjade vi våra
diskussioner i augusti. I slutet på oktober när landskapsregeringen just
skulle börja lägga sitt förslag till budget hade vi fortfarande inte heller
fått det som jag står här i talarstolen och säger nu, dvs. de konkreta förslagen till hur man skulle göra det här. Det som förklaring till varför vi i
det skedet valde att stiga åt sidan. Skulle man nu, återigen, visa konkret
hur man går vidare, finns mitt handslag på att frisinnad samverkan och
dess lagtingsgrupp kommer att stöda de åtgärder som landskapsregeringen föreslår. Så lägg dem på vårt bord bara.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Mika Nordberg

Herr talman! När det gäller skrivningarna i budgeten är det tydligen bara avsiktsförklaringar, som man sedan konstaterar att ”ja, de var inte riktigt genomförbara”. Det verkar på något sätt som om avståndet mellan tanke och
handling är för långt. Den ekonomiska krisen infann sig 2008. Alla förstod
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att när det gäller skatteintäkter och budget så finns det en eftersläpning. Det
fanns möjlighet att vidta åtgärder tidigare. Nu säger man att man måste få
mera tid. Som jag ser saken så har man haft tid, man har haft kännedom,
men man har valt att skjuta fram problemen. Nu har vi 2010.
En fråga som jag har funderat på tidigare är angående PAF:s intäkter. Vi
har läst i media att de har minskat från 30 miljoner till sex miljoner. Betyder
det här att vi har en budget som kommer att minska med ytterligare åtta procent, eller 24 miljoner som saknas, eller är det så att det kommer att tas ur de
medel som finns hos PAF? Det är intressant.
När det gäller Skarvensoppan vill jag lite poängtera den polisanmälan som
har gjorts. Har man rent mjöl i påsen har man ingenting att frukta eller dölja.
Är det så att man har någonting som man inte vill att ska komma upp till ytan
så har man en större anledning att försöka hindra en polisutredning. Efter att
ha tagit del av ansvariga ministrars och tjänstemäns uttalanden i media så
uppstår det flera frågor än svar. Varför har det blivit på det här viset? Det är
bra att CKP utreder det här grundligt även om det i självstyrelsefasaden är en
spricka, att man måste ha hjälp utifrån för att ta itu med saker som borde
kunna skötas här inne. Annars blir det som om den politiska makten har någon slags politisk immunitet när det gäller våra lagar, som ska gälla samtliga
medborgare, även politiker som har suttit vid makten under en lång tid. I så
fall börjar den åländska politiken likna den italienska.
Ltl Fredrik Karlström

Herr talman! Jag höll ett ganska långt anförande förra veckan, jag har det
framför mig här, men fick ingen replik på det då så jag ska ta det en gång till
för att se om det är någon som vaknar till liv. Med tanke på förra anförandet,
som ltl Nordberg höll, så är det väl ingen som kommer att replikera idag heller även om det är lite känsligt.
Det jag vill ta lite mer fasta på idag är bl a tidsaspekten. Lantrådet säger att
det bara har gått tre månader än så länge av det här budgetåret och på den tiden gör man inte några mirakel, men som vi har pratat om tidigare så inföll
finanskrisen hösten 2008. Redan då insåg alla vi i den här salen och många
före det också att det är stora förändringar på gång, någonting måste göras.
Vi har pratat om strukturella förändringar sedan dess. Personligen tycker jag
också att det är strukturella förändringar som måste till.
Vad är då en strukturell förändring? Ja, det handlar inte om inbesparing,
det är ingen strukturell förändring. Strukturell förändring är när man upphör
med något område man har sysslat med, när man prioriterar helt annorlunda. Min fråga till landskapsregeringen är vad man politiskt har tänkt
sluta med? Minskar inkomsterna med 30 procent så kan man inte fortsätta
med den verksamhet man har. Någonting måste man sluta med. Vi har hört
både finansministern och lantrådet säga att man arbetar med, man utreder
och man har satt igång funderingar på att inbespara här och man ska vidta
vissa åtgärder där. Vilka konkreta områden måste man sluta med och på vilket sätt ska man få utgifts- och inkomstsidan att gå ihop?
Permitteringsverktyget, som jag inte anser att är ett vettigt arbetsredskap
för att få budgeten långsiktigt att gå ihop, som man har igångsatt, tycker jag
inte att var riktigt klokt. Permitteringsverktyget tillkommer i första hand för
verkstadsindustrin när man har minskad orderingång så är det ett sätt att
inte sparka folk utan tillfälligt att få dem att vara hemma och sålunda minska
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utgifterna, men hur fungerar det i en offentlig verksamhet? Det blir lite som
när man var barn och kissade i sängen, då var det varmt och skönt en stund,
men man fick ganska mycket bekymmer och problem efteråt att reda upp efter sig själv.
Det generella permitteringshotet leder inte bara till sämre stämning i förvaltningen utan det blir också svårare att rekrytera folk framöver. Det blir
inte heller bättre med polisanmälningar och fastlåsningar av kontorsdörrar.
Jag har svårt att se hur man kan skapa en attraktiv arbetsplats på ett ställe
där man istället för att avsluta vissa verksamheter som man håller på med,
fortsättningsvis försöka behålla alla människor med två veckor mindre lön.
Det är inte en strukturell förändring, det är ett dåligt politiskt ledarskap.
Permittering är ingen lösning och inget svar. Permitteringsverktyget som
landskapsregeringen har fått i budgeten, som jag inte stödde och lämnade en
reservation mot, och många med mig röstade för att det var fel sätt att bedriva strukturella förändringar på. Det är ingen lösning. Hur tänker man göra
nästa år? Ska man permittera två veckor då också?
Tillbaka till att man har haft bara tre månader på sig. Man har inte haft
bara tre månader, man har snart haft två år på sig. Exempelvis i budgeten
står det att man ska driftsprivatisera vissa färjor. När man lade det förslaget
var det inte sista december 2009 utan det förslaget hade man förmodligen
tänkt igenom tidigare innan budgeten blev gällande, men hur ska man alltså
genomföra det? Ja, det visar sig nu, trafikministern sade i onsdags att eventuellt lyckas man genomföra privatiseringen tre månader på en färja det här
året. Man har haft tre månader på sig hittills och insett att man inte klarar av
det, men man hade ju hela 2009 och lite av 2008 på sig att börja fundera i de
här banorna och sätta bollen i rullning. Resultatet blev att man eventuellt
lyckas driftsprivatisera en färja i oktober-december. Med den farten blir det
ingen strukturell förändring som ger resultat i bokslutet på det sätt som vi i
lagtinget eftersträvar.
Jag ställer mig också helt bakom det ltl Johan Ehn sade i sitt anförande.
Det finns mycket mer som vi vill ha svar på. Det räcker inte med inbesparingar. Jag ger ett erkännande till landskapsregeringen att det har man sysslat
med 2009-2010 eventuellt lite 2008 också, men det räcker inte närmelsevis.
Strukturella förändringar måste till, man måste säga med vilken verksamhet
man tänker sluta, vilka områden tänker man inte längre sköta gemensamt,
vilka områden måste man helt enkelt sluta prioritera. Vi har inte tillräckligt
mycket pengar för att göra allting som vi har gjort hittills. Det skulle jag vilja
ha svar på. Kan jag få några av de svaren så slipper ni svara på de mera politiska kängorna jag gav i onsdags.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Nej det känns inte konstruktivt det här. Hösten 2008 insåg alla i lagtinget effekten av den amerikanska bostadsmarknadens kollaps och vad det skulle ha för konsekvenser för Åland. Synd då att landskapsregeringen bestod av de mest imbecilla åländska politikerna. Vi
hade förberett budgeten för 2009 under nästan hela 2008. Den klubbades i lagtinget och direkt när landskapsregeringen gick ut med direktiv
för budgetförverkligande sade vi att två procent ska sparas direkt. Det
har varit ett maratonlopp när det gäller budgetarbetet för den här landskapsregeringen.
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Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Nej, jag är medveten om det, man har gjort en två procents
inbesparing, men det är ingen strukturell förändring. Det är det jag efterfrågar idag nästan två år senare, var är de politiska prioriteringarna
från centern och liberalerna som sitter vid regeringsmakten? Vilka områden tänker man sluta sköta med våra gemensamma pengar? Vilka områden kommer man att säga att det här har vi inte längre råd att upprätthålla, eller tänker man fortsätta med allt som man gör idag? Bara
man får ner kostnaderna lite och eventuellt får bort någon person till?
Man överför arbetsuppgiften på färre personer, men allting ska fortsättas med. Då är det ingen strukturell förändring, det är en inbesparing,
men jag tror inte att det kommer att räcka. Jag har fortfarande inte fått
något svar på vilka områden man tänker sluta prioritera, eller ska man
prioritera alla områden fortsättningsvis? Det är det jag undrar, herr talman.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Herr talman! Jag har några kommentarer när det gäller permitteringar.
Permitteringar är främst för industrin, men i all offentlig verksamhet
finns det lag om permitteringar så nog förekommer det permitteringar
på andra ställen än på Åland. Jag håller också med om att det inte är ett
långsiktigt instrument man jobbar med, men på kort sikt medan man
försöker komma fram till vilka strukturella förändringar man kan göra,
så måste man för att få ner budgeten, ta till permitteringar.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Det finns med permitteringsverktyget, som man har tagit i
bruk, konsekvenser som säger att personalen mår dåligt, personalen
kanske inte är lika effektiv som den kunde vara, det blir en sur matta
liggande över stämningen. Har man lite fingertoppskänsla och rör sig i
lokalerna i Självstyrelsegården och på andra områden som landskapsregeringen är huvudman för så ser man att stämningen inte är bra. Permitteringshotet och permitteringsverkställandet har gjort att personalpolitiken i stort sett är obefintlig. Vad är kostnaden för det? Vad är kostnaden för att inte i framtiden få kompetent personal som vill arbeta i en
organisation som inte vågar ta de politiska drastiska besluten och lägga
ner verksamheter och behålla de och ge lön till de människor som man
verkligen behöver ha kvar. De vi inte har råd att upprätthålla måste vi
avbryta.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Herr talman! Om jag inte minns fel med det här så gick det ut ett budskap att i första hand vidta frivilliga åtgärder och när man inte kunde
det så var det permitteringsalternativet som fanns. Inom ÅHS valde man
permitteringar framför frivilliga åtgärder. Det är klart att här ser man
lite olika på permittering och permittering. Permittering är aldrig trevligt, det är inte trevligt vare sig för arbetsgivare eller för arbetstagare, det
kan jag hålla med om, men ibland så måste man ta till det verktyget.
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Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Permitteringsverktyget handlar om att man i den förvaltning man har så har man för många personer anställda, som man inte
har råd att ge lön, men man vill fortsättningsvis, uppenbarligen, behålla
så många som möjligt utan att ta det omaket att minska personalstyrkan. Ser man det på det sättet är permitteringsverktyget väldigt bra. Då
kanske folk uppmanas att sluta, de känner att det här inte är någon
framtidsverksamhet som jag vill bedriva min yrkeskarriär i, jag letar mig
kanske till den privata sektorn. Personalpolitiskt kan ingen komma och
säga att det här är ett bra verktyg som man har dragit igång. Permitteringsverktyget är i första hand för tillverkningsindustrin. Det är alltså
när orderingången minskar. När det blir lågkonjunktur blir det snarare
tvärtom i den offentliga sektorn, orderingången ökar, det finns fler
människor som får problem, det finns fler människor som måste tas om
hand. Ska man då börja minska personalstyrkan och få den dåliga arbetsstämning som finns inom förvaltningen? Det blir en dubbel botten
på det.
Talmannen
Tiden är ute. Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Herr talman! När samhällsekonomin sviktar så är det bra att dela upp
bördorna lite. I finansutskottet i höstas, där både ltl Karlström och jag
satt, fick vi erfara att man från regeringens sida hade tagit initiativ till
att försöka skjuta fram löneförhöjningarna. Det hade varit en bra sak att
komma till en sådan uppgörelse, man hade kunnat skjuta fram beslutade löneförhöjningar, med t ex sex månader eller ett år. Då hade man
kunnat dela ut detta så det inte hade drabbat så många, och vi hade
sluppit permitteringsdebatten. Det hade varit väldigt bra gjort.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Nu är det så att landskapsregeringen är en part och fackföreningarna är
den andra. Även om den ena parten vill på ett sätt så är det inte alltid att
det blir så. Uppenbarligen blev det inte som ltl Torsten Sundblom ville
gällande permitteringarna. Permitteringen gör, förutom den stora oro
bland personalen om man inte vet vem och på vilket sätt man eventuellt
kommer att bli permitterad, att det kan bli orättvisa mellan olika avdelningar. Vissa avdelningar kan klara sig tack vare att en ledande tjänsteman är föräldraledig och då kanske man inte behöver permittera resten
av avdelningen, medan andra avdelningar drabbas oskäligt. Då blir det
en orättvisa inom förvaltningen som skapar den sura mattan, stämningen, och den dåliga personalpolitiken som jag tycker att landskapsregeringen är ansvarig för.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Herr talman! Jag är också medlem i ett fack och jag skulle ha varit glad
om min fackrepresentant hade gått med på att skjuta fram löneförhöjningarna, för det hade varit en väldigt bra åtgärd för att undvika
missämjan som annars uppstår.
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Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Det kommer tillbaka till en springande punkt och det är
den strukturella förändringen igen. Vad landskapsregeringen måste
göra är att de måste ta ett helhetsgrepp över vilka tjänster man har råd
att fortlöpande upprätthålla och vilka man inte har de ekonomiska resurserna till, dessa måste man avskaffa. Det är en strukturell förändring.
Förhandlingar mellan fackförbunden och landskapsregeringen går dit
de går utan det är landskapsregeringen som ska säga att det är den här
verksamheten vi ska ha, det är den här verksamheten vi ska bedriva,
men den här verksamheten ska vi inte ha hand om mera. Då har man en
strukturell förändring, en inbesparing är ingen strukturell förändring.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Vi är tillbaka i ungefär samma replikväxling som jag hade
med ltl Johan Ehn tidigare. Ltl Karlström frågar här gång på gång vilka
strukturella åtgärder landskapsregeringen avser att genomföra. Till
kännedom kan jag meddela att vi levererade en bok med röda pärmar i
månadsskiftet oktober-november förra året där det står allt det här. Det
står om Guttorp, naturbruksskolan, om konkurrensutsättning av
färjtrafiken och om många andra saker. Det finns där, det är bara att
läsa. Vi säger här att vi avser att genomföra det lagtinget har beslutat.
Ska vi stå och upprepa det gång på gång att det står skrivet där och vi
ska genomföra det. Vad blir bättre av att jag upprepar det gång efter annan.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Nej, jag håller fullständigt med finansministern om att ord
har det funnits mycket av här i salen, men handling kanske vi efterfrågar
mera. I den röda boken står det att man ska privatisera vissa delar av
färjtrafiken. Trafikministern säger sedan att eventuellt blir det en färja
tre månader, oktober, november och december. Vad spelar det för roll
då att man i förra året i november har sagt att man ska göra det om man
de facto inte lyckas. Det är väldigt enkelt. Jag säger som ltl Nordberg att
är budgeten en viljeyttring och en åsiktsförklaring vad man önskar göra
på det här sättet, men sedan kommer verkligheten emot och et är inte så
lätt. Det är inte så roligt att göra dessa strukturella förändringar. Nej,
det kan jag förstå, men vi kan inte heller få en verklighet där den röda
boken är en åsiktsförklaring och en sorts viljeyttring från landskapsregeringen. Den måste efterföljas av en handling och det är den handlingen
vi än så länge inte ser. Jag håller med om att det bara har gått tre månader, men det har gått betydligt fler månader sedan lågkonjunkturen
2008.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Då är vi tillbaka i en kalenderdiskussion igen, det bara går
runt och runt. Jag ser inte lagtingets beslut som någon form av viljeyttring, som man hanterar hur som helst. Det väger givetvis oerhört tungt
och det är det som styr vårt arbete i landskapsregeringen. Sedan är det

533

så att även om de enskilda ledamöternas, som ansvarar för sina avdelningar, ambitioner är att saker och ting ska framskrida mer eller mindre
snabbt så kan det komma vissa problem i tidsaspekten, men fortfarande
finns grundbudskapet som landskapsregeringen har levererat. Vi ska
förverkliga budgeten. När vi så har gjort kommer en hel del strukturella
förändringar att ha genomförts. Saker och ting som egentligen borde ha
startat under högkonjunkturen, men som ingen hade politisk styrka att
genomföra då.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Herr talman! De här är en väldigt bra debatt. Jag kan förstå att landskapsregeringspartierna tycker att den börjar bli seg och lång, jobbig och
så, men för min egen del och jag tror också för hela den samlade oppositionen så är den en väldigt bra och belysande debatt. Sedan får man
tolka det på sitt eget speciella sätt.
Senaste gång när vi diskuterade detta, före påsken, gjorde jag en jämförelse mellan ÅHS’ inbesparingar och alldeles särskilt skärgårdstrafikens inbesparingar. Nu ser jag att minister Thörnroos står inne i mediabåset, jag hoppas att hon kan komma ut så att journalisterna kan göra
sitt och hon sitt. Jag tänker fortsätta göra jämförelsen mellan ÅHS och
skärgårdstrafiken eftersom vi vet hur det här året ser ut, vi inte heller
har fått bekräftat eller utfästelser på hur budgetförverkligandet för skärgårdstrafiken kommer att bli. Vi vet alla vad det står i budgetskrivningarna, vi vet att om de här försöken till strukturella förändringar ska
kunna påbörjas så borde det vara utannonserat. Jag tänker på katamarantrafiken för skärgårdstrafiken. Då blir det förstås ett dilemma, om
inte budgetförverkligandet blir till för 2010 hur kommer då arbetet för
2011 att se ut?
Som jag sade förra gången, inom ÅHS har man gjort strukturella, en
del, och också väldigt kortsiktiga inbesparingar. Vi pratar om Övergårds,
vi pratar om permitteringar som hoppeligen är en engångsföreteelse, vi
pratar om beredskapen för skärgårdshälsovårdarna, höjda avgifter, färre
tjänster, t ex indragna föräldrakurser. Det finns många små punktinsatser.
Med det i bagaget går vi in i budgetarbetet, som påbörjas nu inom den
här månaden inför 2011 års verksamhet. Mycket av det som redan är
igångsatt, de redan genomförda inbesparingarna, är engångsföreteelser,
vi kan t ex inte dra in Övergårds flera gånger. Kan vi dra ner på beredskapen för skärgårdshälsovårdarna ännu mer? Vi vet att vi har fått brev,
vi har fått en önskan om en uppvaktning från skärgårdskommunerna.
Där skulle det vara intressant att höra vad de brändöbor som sitter med
i Brändöstyrelsen eller i fullmäktige, tycker. Både minister Thörnroos
och ltl Margaret Lundberg är med i den skrivelsen för att man inte ska
dra ner beredskapen för skärgårdshälsovårdarna. Det finns säkert också
inviter från Kumlinge, från de flesta skärgårdskommuner om att det här
borde man inte göra, men vi vet att de är tänkta att genomföras. Kan vi
dra ner ytterligare för att få ner ÅHS’ budget två miljoner euro till?

534

Det är här mitt dilemma kommer och jag tror de flesta av oss inser att
det blir ett dilemma. Man vill inte, men det kommer ändå att bli på det
sättet att sjukvården, kött och blod, ställs mot skärgårdstrafiken, skruvar och muttrar. Det kommer att bli på det sättet. Därför tycker jag att
den här diskussionen är jättebra att vi redan nu för den så att vi får de
signaler, som vi behöver för det fortsatta arbetet.
Inom ÅHS har vi lyckats förverkliga budgeten, både skrivningar och
förverkligandet av den, men vi har också sett att inom andra avdelningar
har man inte, som vi åtminstone med den kunskapen vi har, ens påbörjat det. Då blir förstås dilemmat hur vi ska hantera det, hur lojala till
budgetdirektiven ska vi vara inom ÅHS? Vi vet att det kommer att bli
frågan om stora strukturella förändringar, det blir inte bara enskilda
föräldrakurser som kommer att ryka. De har ju förstås redan rykt och
man kan inte ta bort dem en gång till, men det kommer att bli stora förändringar.
Det talas redan i media om att behöver vi ha en hälsocentral på norra
Åland. Ja, vad tycker ni? Behöver vi ha den? De här är signaler som vi
tar med oss från den här debatten, där man tittar ganska legärt på det
arbete som har gjorts, som bör göras och som ska vara gjort inom det
här året. Ska vi ta den här debatten med oss och applicera den på nästa
års budgetarbete inom ÅHS, så vill jag säga att visar man inte på bättre
förmåga inom de övriga avdelningarna, inom de övriga ansvarsområdena, då tänker inte jag, och det kan jag redan nu säga, vara med och
medverka till att skära ner så drastiskt på hälso- och sjukvården.
Det finns en möjlighet nu, om man vill, att ta bort oppositionen från
ÅHS’ styrelse. Det ska väl så småningom väljas en ny. Med den vetskapen om att jag inte kommer att medverka till det, så kan man redan nu ha
betänkligheter. Med det som utgångsläge att vi har gjort vårt, men andra
har inte gjort sitt, gör att det blir väldigt, väldigt svårt, för att inte säga
jobbigt att förklara för någon att vi ska göra ytterligare nedskärningar.
Vi kan inte höja avgifterna mera. Vi kan inte ta bort flera avdelningar,
typ Övergårds. Vi kan göra strukturella förändringar, vi har en grupp
som jobbar med det. Vi har olika enheter som säkert kan gå ner på sin
beredskap, men kommer vi att komma så här långt under 2011? Tillåts
det att vi från ÅHS också säger i likhet med lantrådet att ”strukturella
förändringar är ett långsiktigt arbete och det gör man inte i all hast.” Vi
kan ta det med i bagaget och kan tänkas lyckas med det under nästa
mandatperiod, men då måste vi också få det med oss när vi går härifrån
den här debatten och också i den fortsatta debatten som vi ska ha i ÅHS.
För det som åtminstone minister Thörnroos kunde ge vid handen vid
den debatten som vi hade före påsk, var att man inte hade lyckats, man
hade alltså någon slags avsikt som inte var grundad, som inte var genomförbar utan istället kanske man lägger upp vissa färjor.
Är det här, bästa landskapsregering, en bra prioritering på de områden vi har. Är det bra politik och politiska prioriteringar. Jag önskar att
ni uttalar er huruvida det är en bra prioritering att just för dagen så är
det endast ÅHS som har levt upp till budgetförverkligandet.
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Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Vtm Gun-Mari Lindholm hotar, i egenskap av medlem i
ÅHS’ styrelse, att om inte andra avdelningar och enheter inom landskapsförvaltningen sparar, så kommer inte heller ÅHS att spara. Det är
en konstig prioritering. Det är väl ändå så att den som är medlem i ÅHS’
styrelse har ett ansvar för hälso- och sjukvården på Åland och är inte där
i egenskap av lagtingsledamot eller vicetalman. Nej, det som ÅHS’ styrelse bör fundera på är vilken vårdkvalitet som ska erbjudas Ålands folk,
vad kan vi göra? Det har ingenting att göra med om trafikavdelningen
sparar si eller så mycket eller om någon annan sparar. Vi måste vara
sakliga, jag säger vi för att jag är ersättare i ÅHS styrelse, i övrigt är det
fem ordinarie lagtingsledamöter som är ordinarie ledamöter i ÅHS’ styrelse. Nog blir man lite fundersam över resonemanget som vicetalman
framför här.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jo, det är just det att ÅHS har tagit sitt ansvar, det är det jag vill
få fram. Anser ltl Gun Carlson att hennes avdelningar, säger jag, alltså
resten av landskapsregeringens ansvarsområden, har uppfyllt de budgetkrav som står i budgeten för 2010? Visst är det så att vi sitter där precis som lagtingsledamöter, vicetalman eller lantråd eller vad man än sitter där som, för det är en politiskt tillsatt styrelse. Vi ska göra de politiska prioriteringar utgående från de perspektiv, som vi anser att är ansvarsfullt.
Om man vill kan man säga att det är ett hot, men det är en upplysning. Jag kommer inte att medverka till att göra sådana inbesparingar
som har med sjukvården att göra, om det inte är någon annan som tänker uppfylla sina budgetförverkliganden.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Det viktiga när det gäller Ålands hälso- och sjukvård är att
man ger en relevant vård på det sätt som folk på Åland har rätt att kräva.
Nu kanske det har blivit så att vi har skämt bort en stor del av Ålands
befolkning, man får vad man vill, det kunde vi också läsa i tidningen och
det är helt riktigt. Där tror jag att vi har det stora arbetet att göra. Man
måste se till att man har en vårdkvalitet som motsvarar de verkliga behoven och som tillfredsställer de krav man kan och skall ställa på vården. Man måste komma ihåg att ge vård betyder oändliga möjligheter
idag, det finns inget tak för hur mycket vård man kan ge, men däremot
måste ledningen för Ålands hälso- och sjukvård kunna sätta taket för
vad Ålands samhälle kan erbjuda för vård. Det är den stora skillnaden
och det måste man komma ihåg.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jo, det är jätteviktigt att man bestämmer sig för vilken sjukvård
man ska ha på Åland. Det håller man på med alla dagar inom ÅHS och
att den är relevant. Vilken man vill ha, det är också väldigt individuellt.
Jag påminner ltl Gun Carlson att vi ledamöter inklusive ltl Gun Carlson,
ofta tar upp som extra ärenden där man kan visa på att man inte har fått
den sjukvård man vill ha och att det ska ändras i den riktningen att man
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ska få en bättre sjukvård. I många fall betyder det också att det kostar
mera.
Det finns mycket att göra inom ÅHS, det tror jag att vi är överens om,
men att göra de politiska prioriteringarna mellan avdelningarna är
också viktigt. Det är här diskussionen kommer att vara under hela budgetdiskussionen inför 2010, sjukvård ställs mot t ex trafikavdelningen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Margaret Lundberg, replik

Herr talman! Det som vi har protesterat emot i Brändö har kanske i huvudsak varit att man behandlar alla skärgårdskommuner lika. Jag kan
förstå att tanken är god och att det är så man vill behandla människor,
men skärgårdskommunerna är faktiskt väldigt olika och har väldigt
olika behov.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Herr talman! Jo, det tror jag att man kan vara överens om, att man kan
ha olika system. T ex Kökar har under en ganska lång tid haft ett alldeles
särskilt förfaringssätt när det gäller jourtider och arbetssätt. Tycker ltl
Margaret Lundberg att det som föreslås är bra och att det dessutom
eventuellt kan ändras och bli ännu mindre beredskap? Det är väl antagligen den diskussionen vi måste ha och på bekostnad naturligtvis av
andra avdelningar, som inte håller sin budget.
Ltl Margaret Lundberg, replik

Herr talman! Det är en väldigt svår situation, jag vet att vi behöver spara
och jag tycker att man sparar in i väldigt mycket. Man måste ändå ha en
grund till behoven och vad man behöver ifråga om hälso- och sjukvård.
Frågan är också sedan hur mycket man sparar in, det kanske blir något
annat konto som blir högre, t ex helikoptertransport eller annat. Jag
tycker inte att det är bra, jag skulle inte vilja ha det, men jag ser inte heller vad vi har för möjligheter. Vi måste spara om vi ska klara vår ekonomi.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ja, det blir lite märkligt eftersom den kommunen, Brändö, som
ltl Margaret Lundberg är väldigt aktivt med på politisk nivå och styr,
faktiskt har varit den som har varit mest aktiv och mest av alla kommuner tagit kontakt med ÅHS, uppvaktat genom brev, uppvaktningar, gått
ut i media för att man inte accepterar den nivå som nu är föreslagen,
medan ledamot Lundberg nu, åtminstone uppfattar jag som, tycker att
”jo, jag förstår att det här måste göras”. Det blir lite svårt att förstå att
vem hon egentligen representerar nu, men vi kanske kan fortsätta den
diskussionen om hon begär ordet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Minister Roger Eriksson, replik

Herr talman! Vtm Lindholm framförde, om jag uppfattade det rätt i ett
tidigare replikskifte, den tanken att hon ska ta sitt ansvar för sparåtgärderna om det kan visa sig att andra avdelningar också gör det. Då kan
jag med glädje upplysa vtm Lindholm om att vi på kansliavdelningen
har genomfört stora strukturella förändringar, två enheter försvinner,
administrativa enheten och enheten för polisärenden per 1.3 i år. Senare
under året upphör räddningsenheten vid byggnadsbyrån. Det här innebär, herr talman, att sammanlagt nio tjänster har försvunnit, varav två
utgör arbetsavtalsförhållanden. Med den färdkosten så utgår jag ifrån
att vtm Lindholm fortsättningsvis kommer att ta sitt ansvar i ÅHS’ styrelse och de här besparingskraven.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jo, vi har tagit vårt ansvar i ÅHS’ styrelse och det tror jag också
att man har gjort på kansliavdelningen. Den avdelning som jag har kritiserat mest i här är trafikavdelningen. Trafikavdelningen har inte ens lust
att vara med och diskutera detta ärende. Jag vet inte hur man ska tolka
det. Det finns också andra avdelningar, hur kommer tex utbildningsavdelningen att lyckas med sitt budgetförverkligande och hur kommer direktiv för 2011 att gå ut? Vi vet vad vi har fått för ramar till ÅHS och det
blir tuffa tag. Därför anser jag att ska vi fortsätta visa på det ansvar, som
vi hittills har tagit, måste också andra göra det.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Jag har knappast en sådan position att jag kan hota med att
sätta mig ner med armarna i kors och att världen skulle bli bättre av det, men
det har heller inte någon annan tror jag. Jag har faktiskt väldigt svårt att förstå den här diskussionen om ÅHS, att man sneglar på trafikavdelningen, gör
vad andra gör, gör inte de så ska inte jag. I slutändan blir ingenting gjort.
Skulle jag sitta i ÅHS’ styrelse skulle vårdetiken vara det viktiga. Vårdetiken,
vad kan man göra för ålänningarnas hälsa och sjukvård. Det hoppas jag också
styr landskapsregeringens arbete.
Herr talman! Senaste gång tog jag upp vad en budget egentligen är. Det är
alltså en årsplan i siffror för vad man ska göra. Det betyder inte att när man
lägger budgeten är allting klappat och klart, att man genomför det. Utbildningen genomförs på Åland, den genomförs på hösten, Guttorp kanske privatiseras eller ändras under våren, sommaren eller hösten, färjtrafiken privatiseras inte på några månader utan måste förberedas, man ska se på alternativa
möjligheter och finansieringar. Årsbudgeten, handlingsplanen för året i siffror, är något man planerar att de olika avdelningarna ska utföra. Det andra är
att man samtidigt i en budget lägger upp långsiktiga riktlinjer för hur man
ska ändra det hela.
Jag skulle vilja peka på en sak som jag tycker är ganska betecknande och
ställer den här diskussionen i en lite märklig dager. Vi diskuterar förlorade år,
jag vet inte hur många gånger ltl Anders Eriksson har nämnt det, att ingenting händer, ingenting sker. Om man tar en siffra som är väsentlig i budgeten
för 2009 och bokslutet för 2009 så har utgifterna minskat med 40 miljoner,
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12-13 procent. Det är från affärsbokföringen, avskrivningarna är inte medräknade. Det är således i affärsbokföringen, såsom man gör en beräkning i ett
företag, som man ser vad verksamhetskostnaderna och verksamhetsutgifterna är. Sedan är det en annan sak att inkomsterna har minskat väldigt mycket
och det blir en förlust. Med bokslutet är vi nere på ungefär 2006 års nivå när
det gäller utgifterna, också med tanke på att personalkostnaderna har ökat,
ÅHS lönekostnader har ökat osv. Det är remarkabelt i sig, men också i förhållande till den här debatten, där budskapet är att ingenting sker, ingenting
görs, vi får ingenting veta. Då har man lagt fram en sådan här tjock, jag tror
att den är lite över 500 sidor, budgetbok, som säger att det här ska utföras
under året. Under förra året är facit att man sparade in 40 miljoner och det är
alltså både besparingar och strukturella ändringar inom verksamheten. (Från
salen: Det vet vi inte) Vet vi inte? Jag har just sagt det, det är några sekunder
sedan bara.
Bokslutet var uppe till debatt senaste gång och därför tar jag upp det till
den del jag känner till siffrorna. Om ni inte tror på mig så är det bäst att titta
också i den röda boken, den finns, jag såg den just här på ett bord. Där står
det vad som ska göras.
Herr talman! Bokslutet visar på att det åländska samhället förändras. Vad
betyder den här förändringen? Ja, det är en omfördelning mellan privat och
offentlig sektor. Den är oerhört väsentlig, vi är inne i en fas där den offentliga
sektorn ska få en nivå som ligger ungefär på den nivå som den låg på för
några år sedan, 2003-2004. Vi ska alltså ner, utöver de 40 miljonerna på årskostnaderna, ungefär 10-20 miljoner till. Där får man se lite vad inkomsterna
kommer att ge de närmaste åren, men mycket talar för att finska staten
kommer att upprätthålla välfärdssamhället och ha en budget på ungefär 50
miljarder.
När man ser närmare på bokslutet finns det två saker som är en märkbar
förändring. Den ena saken är från 2007, överföringsutgifterna när det gäller
hälso- och sjukvården och utkomststödet ökade markant, dvs. landskapsandelarna till kommunerna är en väldigt stor förklaring till att landskapsbudgeten stiger och den andra saken är inköp av tjänster. Förmodligen är en del av
det vård utom Åland. Dessa är märkbara och på det sättet intressanta för här
måste man gå in och göra en analys. Det har gjorts inom ÅHS, åtminstone till
den del jag känner till, det ser man på kostnaderna för tjänsterna i sig, men
också fördelningen mellan Sverige och Finland.
Man kan diskutera de långsiktiga effekterna av t ex hjärtsamarbetet med
Uppsala, som nu gör att man kan utföra operationer på Åland och som sparar
kanske 100 000 på årsbasis. Där har vi ett dilemma med kortsiktiga besparingar, effektivisering och långsiktiga effekter. När det gäller köp av tjänster
har det visserligen gått ner de senaste åren. Det är en del av de här 40 miljonerna. Här är det viktigt att prioritera de stora frågorna, de stora linjerna.
Den stora frågan för oss i liberalerna att syssla med framöver är den kommunala strukturen, jag menar inte kommunal sammanslagning eller någonting sådant, om det ska vara tre, fem eller 16 kommuner, utan när det gäller
de sociala andelarna. Ser man på kostnaderna per capita ute i de olika kommunerna är det väldigt stora skillnaderna. En del av de här skillnaderna beror
på behovet av tjänster, utkomststöd, socialtjänster osv., men det är också väldigt mycket som beror på att vi har små kommuner där det blir en viss ineffektivitet. Vi har gjort ett överslag på det här och genom att samordna de spe539

ciella sociala tjänsterna, utkomststöden och liknande ganska omfattande systemen, kunde man spara 20-30 miljoner, men med bibehållen och till och
med förbättrad service. Det här ser jag som en absolut primär, strukturell
förändring, att ta diskussionen om kommunerna, inte sammanslagning utan
samordning, samverkan. Sedan har vi diskussionen om en kommun ska sköta
det, ska det vara på landskapsnivå, ska det vara någon annan organisation.
Där finns de stora pengarna. När det gäller utbildning, hälso- och sjukvård
finns det omorganisationsbesparingar, det kan man kalla strukturella effektiviseringsvinster. Samtidigt måste man ha det framför sig att våra ungdomar
ska ha utbildning av hög klass och våra medborgare ska ha högsta möjliga
kvalitet på hälso- och sjukvården. Där har vi målsättningarna för medborgarna å ena sidan med vår skyldighet att göra systemen bättre å andra sidan.
Det är alltså möjligt att få ner budgeten, få den i balans utan att någon
egentligen ska behöva lida för det, men en omfördelning mellan privat och offentlig sektor måste det bli, från offentlig till privat. När det gäller hälso- och
sjukvården finns det problem också där. Man måste garantera den offentliga
vården på något sätt.
Talmannen
Tack för det. 9 minuter och 50 sekunder.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ja, det är naturligtvis klart att ltl Olof Erland försvarar till händer och tänder den förda politiken, men lite självkritik skulle nog inte
skada. Han inleder sitt anförande med att säga att ”vårdetik skulle han
arbeta för om han satt i ÅHS’ styrelse”. Jo, det gör vi, men de vackra orden hjälper inte endast när någon är sjuk. Det måste finnas människor
som arbetar på golvet, annars finns det ingen vårdkvalitet, som är en
grund för en god vårdetik.
Är det så att man inte har tillräckligt med medel att ha en god vårdkvalitet har man heller ingen vårdetik. Jag påminner igen om att liberalerna sade inför den här mandatperiodens valarbete ”hellre sjukskötare
än skattebyråkrater”. Nu har man valt sida, man vill hellre ha skattebyråkrater och avstår ifrån sjukskötare.
Ltl Olof Erland, replik

Nej, herr talman, absolut inte. Sjukskötare ska det finnas, det är det som
är vårdetik. Vårdetik ser jag som viktig för alla, det leder arbetet, det organiseras hur man gör insatserna. Det är en kompass för hela verksamheten som verkligen är viktig. Inte ska vi överta beskattningen på bekostnad av sjukvården. Det är skrämmande att ha någonting sådant.
När det gäller att jag försvarar med händer och tänder, ja, jag såg nog
mera på framtiden. Jag försvarar inte dagens kommunstruktur även om
det kan vara 16 kommuner kvar. Det behövs en samordning och den är
möjlig och nödvändig på det sociala området. Vad jag försvarar är
parlamentarismen och den budget som lagtinget har lagt och godkänt.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jo, vi är mycket medvetna om vad lagtinget genom sin majoritet har gått in för budgetskrivningar och nu vill vi veta konkret hur de är
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förverkligade. Vi vet att de är det inom vissa områden och på andra områden har man inte påbörjat arbetet. Så är det!
Det skulle vara intressant att veta, men nu har jag inte flera repliker
längre så jag kommer att både fråga och svara, nämligen man prioriterar
inte sjukskötare. Ledamot Olof Erland säger att ”jo, det är bra, det är
klart att vi vill prioritera det”, men jag ska tala om för ledamot Olof Erland att med den budgeten vi har att förverkliga i år betyder det inskränkningar på sjukskötare, ungefär 50 stycken, och ännu flera nästa
år, med den budgetram som är föreslagen.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Budgetramen är tagen av lagtinget och hela lagtinget ska
stå bakom en sådan budget. Sedan är det fritt fram att komma med alternativa förslag. Jag vet inte vad vtm Gun-Mari Lindholm har föreslagit
för alternativ i ÅHS’ styrelse, det känner jag inte till. Det är så politiken
måste föras, man tar ansvar för helheten och sedan försöker man påverka de delar man kan och har intresse för. Att sätta sig ner med armarna i kors och säga att om ingen annan gör någonting så gör inte jag
någonting är inte bra, jag skulle för min del ta i ännu mer, för då skulle
det verkligen behövas. Så illa är det inte i vårt samhälle att man sneglar
på alla andra och ser vad de gör utan folk i allmänhet har både vårdetik
och annan etik.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Det har varit en del diskussioner kring bokslutet. Tyvärr är
det ett dokument som vi inte har sett utan vi har bara kunnat läsa om
det i media, det finns inte heller på landskapsregeringens hemsida ännu
så jag har svårt att uttala mig om vad orsakerna till det något bättre resultatet är. Det kan säkert vara såsom ltl Olof Erland säger, att det är en
effekt av de inbesparingar som gjorts. Det är svårt för mig att gå in och
varken bemöta eller hålla med om.
Däremot är det så att det vi har efterfrågat i den här debatten är framför allt en beskrivning över de strukturella förändringarna. Hur tänker
man göra dem? Finns det kraft bakom dem? Är landskapsregeringen beredd att göra dem? Det känns många gånger i debatten nu att man inte
har kraften att göra det, för politiskt är man inte riktigt överens om att
man ska göra det. Det är ganska intressant, men det återstår att se under
diskussionens gång om det är så det ser ut eller inte.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Var och en har ett parti i ryggen, man har sitt mandat. Om
ledamot Ehn delar min analys, inte bara min utan många andras, att vi
har reformmöjligheter som är väsentliga när det gäller den sociala delen
av kommunstrukturerna, kan man göra insatser som skulle möjliggöra
anställning av t ex flera sjukskötare. Det är frågan om en långsiktig reform, men den behöver inte ta så många år. Om ledamot Ehn är överens
om det här så tuffar han på och hjälper till och då ökar styrkan för att vi
ska få en förändring.

541

Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag tror att vi får svänga på resonemanget kring kommunerna. Jag tror att jag får hälsa ledamoten Olof Erland välkommen med
på tåget att diskutera kommuner och kommunstrukturer. Jag tror att jag
har stått längre i talarstolen och diskuterat behovet av den biten och
samtidigt definitivt inte mötts av positiva hejarop när jag har försökt
lyfta frågan. Många gånger har man tyckt att varför ska man diskutera
den biten? Det är bra att även liberalerna vill diskutera. Det som är synd
i ltl Olof Erlands anförande är att begränsa det till att det bara gäller den
sociala biten, jag ser att vi behöver ha en genomlysning av hela den
kommunala sektorn. Det är också synd om man går in och säger att man
utesluter förändringar av nuvarande kommungränser och kommunstruktur på det sättet, då har man stängt dörren alldeles för tidigt. Vi
från vårt partis sida har sagt att vi vill se över det här förutsättningslöst,
det viktiga är serviceproduktionen, men vi stänger inte några dörrar för
att det kan bli färre kommuner heller.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag hoppar gärna på ltl Ehns tåg bara jag först får reda på
att det går åt rätt håll. Vi liberaler utesluter inte kommunsammanslagningar, men det är inte utgångspunkten utan det är servicen som är utgångspunkten. Jag tar upp den sociala delen för den är så märkbar i utvecklingen från landskapsnivå, landskapsandelarna ökade så väsentligt
på det området. Jag har sett efter vad det kostar per capita i kommunerna. Det är ett stort spann, vad beror det på? Jo, olika behov, men också
olika effektivitet, eller säg snarare ineffektivitet. Vi har rationaliseringsvinster att hämta och jag tycker att det är positivt om många kan ställa
sig bakom det. Strukturförändringar behöver kraft och ltl Johan Ehn
och jag ska visa vägen, åtminstone till tåget.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Henry Lindström

Herr talman! Nu över till något helt annat, som man brukar säga. Inte överraskande kommer jag att beröra det som rör näringsavdelningens område
och i synnerhet jordbruket och livsmedelsklustret. Går man tillbaka i tiden så
har näringsavdelningen sparat in ganska mycket. Jag har ju ett förflutet inte
bara som jordbrukare utan även inom jordbruksbyrån som chef där. Redan
på den tiden så sparade man ganska mycket medel de hårda tiderna. Om man
tittar på jordbruket och EU-medlemskapet var det så att vi var på väg mot en
avreglering av jordbruket där jordbrukarna fick det mesta på sina priser, men
över en natt ändrades det radikalt när vi gick över till EU:s jordbrukspolitik
för då skulle konsumenterna ha billig mat. Genom genomregleringen vi har
idag i hela Europa ges stöd till hela EU:s jordbruk och så vill man att det ska
vara. Är det så att man väljer att inte gå på det systemet, att ta bort stödet, tar
vi också kål på jordbruket. Det stödsystem som finns inom EU passar inte alls
in på det åländska jordbruket.
Genom systemet så går skattebetalarnas pengar till att konsumenterna ska
ha billig mat. En annan del av stöden går för att gynna miljön. Det är en annan sak att konsumenterna inte alltid upplever att de får billig mat som en
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produkt av det, men det ska man söka någon annanstans än utgående från de
priser som jordbrukarna får för sina produkter. Det här vill jag närmast lyfta
och få ett framtidsperspektiv, vi kan inte skära alltför mycket i jordbruket om
vi vill ha ett livskraftigt jordbruk framöver.
Vi har arbetsplatser både inom primärnäringarna och förädlingen, vi har
arbetsplatser inte bara på landsbygden och skärgården utan även i staden när
det gäller förädlingsleden och service, som betjänar lantbruket och livsmedelsklustret. Vi har indirekta arbetsplatser inom handel, transport, service
och investeringar. Jordbrukssektorn är ytterligare komplicerad på det viset
att vi har en delad behörighet mellan riket och Åland. Det är också så att det
mesta av marknaden för jordbruket ligger på den finska marknaden. Ytterligare blir det här komplicerat i och med att vi har väldigt låga priser, t ex
spannmålspriserna, som står för det mesta av arealerna, har nu gått i botten.
För många andra verksamhetsområden inom jordbruket har vi bland de
lägsta priserna i EU.
Herr talman! Inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken anser
jag att vi även framöver ska ge möjlighet för det åländska jordbruket att verka
på någorlunda konkurrenskraftiga villkor jämfört med omkringliggande områden. Vi har de senaste åren gjort ganska stora satsningar både inom uppköpar- och förädlingsleden och även inom primärleden. Vi vet också att efterfrågan på närproducerat ökar och det är också viktigt att vi kan bevara det
öppna landskapet, att vi inte får ett landskap som är helt igenvuxet och därmed inte tilltalar turisterna. Vad händer med alla arbetsplatser som försvinner om vi inte är med i den europeiska jordbrukspolitikens stödpolitik. Vad
händer med alla arbetsplatser som hänger samman med förädling och uppköp av dessa produkter. Det är enormt många arbetsplatser, man har räknat
att det rör sig om ca 1 500 arbetsplatser som det berör totalt.
Man har pratat om en avreglering av det europeiska jordbruket, men det
senaste man har hört kring de här frågorna är att när det gäller EU:s framtida
jordbrukspolitik är det omöjligt att göra en avreglering. Det kommer att finnas stöd framöver och man betonar också kollektiva nyttigheter, det öppna
landskapet och den rollen, jordbruket som miljö. Man säger, och det vill jag
säga som avslutningsord, gott jordbruk är god miljö.
Minister Katrin Sjögren

Herr talman! Det känns som om den här landskapsregeringen har hållit på
med ett oändligt långt budgetmaratonlopp. Det började som bekant i en rätt
så brant uppförsbacke. Ett konkret maratonexempel är budgeten för 2009.
Knappt hade klubbslaget fallit i lagtinget, bläcket torkat på budgettexten så
gick landskapsregeringen in för att genom budgetförverkligandedirektivet
göra inbesparingar om minst två procent. Landskapsregeringen har redogjort
i resurs- och behovsplanen för att målsättningen att antalet landskapsanställda ska minska med ca 130 tjänster och arbetsförhållandena fram till
2020. Första tilläggsbudget för 2009 och budget 2010 innebär att målet uppnås betydligt tidigare. Skillnaden i antalet tjänster mellan 2009 och 2010 är
ca 70 stycken. I en graf som togs fram i samband med budgetarbetet för 2010
beräknas landskapets tjänster minska med 170 personer fram till 2012. I resurs- och behovsplanen pratade vi om 2020. Det har inte precis varit upplyftande, men det har varit intressant. Att spara och renodla verksamheten,
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skala bort men att inte vara dumsnål är inte helt lätt. Politisk facit får vi först
om några år.
Den samlade oppositionen har ställt ett spörsmål om budgetens förverkligande. Jag har förståelse och respekt för oron över den offentliga ekonomin
samt för frustrationen när man inte har full insyn och omedelbar tillgång till
information och fakta. Lantrådet redogjorde förtjänstfullt för det batteri av
åtgärder som genomförs. Jag gör också den reflexionen att det är rena rama
oppositionsjulafton. Vi sparar för lite, vi sparar för mycket, vi sparar och drar
åt och in på fel områden. Ansvar, hur sexigt är det, vilka rubriker och vilka
lovord för det med sig. Det är precis det vi försöker göra, att ta ansvar för att
trygga kärnverksamheten i ett långsiktigt perspektiv.
När det gäller kortsiktiga direkta inbesparingar, snabbt åtdragande av
svångremmen kan nämnas indexjusteringar till kommunerna, allmänna avdraget, inbesparingen på lönekostnaden. Det kan inte ha undgått någon att
det genomförs kraftiga åtstramningar på trafik, radion, ÅMHM, polisen,
ÅHS, ÅSUB, försöksstationen och högskolan. Konkreta strukturförändringar
är indragningen av Guttorp, naturbruksskolan, läromedelscentralen och
gymnasialstadiereformen.
Samtidigt, för att inte dra proppen ur samhällsekonomin, genomför landskapsregeringen direkta stimulansåtgärder, t ex sjöfartsmuséet, psykiatrins
hus på sjukhusområdet, stöd för avloppsutbyggnad samt arbetsmarknadsåtgärder. När det gäller sociala reformer har landskapsregeringen försökt hålla
ett helhetsgrepp. Å ena sidan ett reformbehov å andra sidan kommunernas
ekonomi. Det saker som är lagda i vågskålen, lagstiftning om handikappservice, barnomsorg och pensionärsstöd, genomförs. En omfattande utredning
om socialvårdens utveckling ska genomföras också under det här året.
Social- och miljöavdelningen genomgår en strukturell förändring. Antalet
byråer minskas och därmed genomförs effektiveringar och inbesparingar.
Miljömedicinska byrån och miljöbyrån har slagits ihop från och med den
1.3.2010 till en byrå. Befattningen som biträdande landskapsveterinär har
dragits in från och med den 9.2.2010. Beträffande lagstiftningsarbetet har vi
fått lagtingets godkännande att överföra lagstiftningsbehörighet på det miljömedicinska området till riket. Lagstiftningen inom området baserar sig i
stor utsträckning på EU-lagstiftning och utrymme för egen avvikande lagstiftning är mycket begränsad. Åtgärden skulle ge betydande inbesparingsmöjligheter inom förvaltningen och den veterinära verksamheten i landskapet. Förutom biträdande landskapsveterinär dras också under 2009 och 2010
två tillfälliga utredartjänster in. En tjänst har dock inrättats på hela socialoch miljöavdelningen och det är en byråchef på socialbyrån. Socialbyrån behöver förstärkas, den har under många, många år varit sorgligt eftersatt.
Herr talman! Hälso- och sjukvården är fortsatt ett högprioriterat område.
En fokusering sätts på ett mera rationellt samutnyttjande av befintliga resurser inom organisationen, en modernisering och rationalisering av rutiner på
olika nivåer och en fokusering på kvalitetsutveckling. När det gäller strukturella förändringar inom ÅHS finns det ett gediget arbete att göra och som inte
skulle behöva resultera i indragning av tjänster. Det sade landskapsregeringen redan i första tilläggsbudgeten för 2009. Det fanns saker att göra så att
man inte skulle behöva dra in vårdtjänster. Ser man på de strukturella förändringar och organisationsförändringar som man behöver göra, det omfattar också delvis fortsatta investeringar på sjukhusområdet, är det att koncen544

trera hela ÅHS verksamhet till norra staden, till sjukhusområdet. Man håller
på och bygger psykiatrins hus och i tur står också Gullåsen. Vi behöver bygga
ett annex för intensiven och dialysen. Det skulle genomföra möjligheter att
samutnyttja personal med akuten, det skulle också frigöra utrymmen vid operation så att ÅHS kunde börja med dagkirurgi. Dagkirurgi innebär att man
opererar polikliniskt över en dag. Det skulle inte bara vara ekonomiskt smart,
det skulle också vara bättre ur patientsynvinkel. Det minskar infektionsrisken
och patienterna behöver inte ligga inne på kirurgiska avdelningen.
Vård utom Åland är också satt under lupp. Där analyseras patientströmmarna och som remitterande part kan ÅHS långt styra vart den enskilda patienten, eller de definierade patientgrupperna remitteras, vilka tjänster man
önskar köpa och för hur lång tid. Det här är en tjänst som är värd åtta miljoner euro. (Talmannen: 8 minuter.)
Helikopterverksamheten behöver det också tas ett helhetsgrepp på. Vi diskuterar med ÅHS att överföra helikopterverksamheten från hälso- och sjukvårdsbyrån till ÅHS. Skärgårdshelikoptern kostar i dagsläget 1,4 miljoner
euro, det finns också helikopterverksamhet som köps upp av andra aktörer.
Där behöver man ta ett helhetsgrepp och man har också diskuterat att ha en
transportkoordinator för att inte helikoptrarna ska gå tomma utan man
skulle samordna när patienter ska till Uppsala och tillbaka på ett mycket
mera rationellt sätt. Fokus behöver också sättas på hemsjukvården, där tror
jag att man måste sätta in stora insatser, dels genom avancerad hemsjukvård,
vi ska inte vårda patienterna i lika hög utsträckning på sjukhuset, men också
för äldreomsorgen. Hemsjukvården är extremt viktig när vi utvecklar äldreomsorgen.
Landskapsregeringen har också gjort upp ett hälsopolitiskt program där
det förebyggande arbetet är i fokus. Det är inte en fråga bara för ÅHS utan för
hela samhället och där kan vi långsiktigt, om vi är lyckosamma i vårt förebyggande arbete, "flappra ut" kostnadsökningarna på ÅHS. Det finns också flera
interna administrativa saker som man arbetar med inom ÅHS, dels internt
inom organisationen och från landskapsregeringens sida. Det är en total
översyn av ÅHS regelverk och styrning. Balanserad styrport, som implementeras inom ÅHS, tar fokus på arbetstagaren, på patienten men också på ekonomin, att sköta enheterna, men också ha den ekonomiska biten i åtanke.
En personalförsörjningsplan är mycket viktig för ÅHS, att den upprättas.
Det är viktigt så att helhetsbilden av pensionsavgångar, behovet av att tillsätta vakanser och att nyrekrytera personal med olika kompetenser klargörs.
Det finns också saker att göra när det gäller brister på ÅHS. ÅHS är en stor
konsument av både elektricitet, värme och vatten. Det visar inte minst när
man byggde om köket, hur man sparade in på driften. Det finns många saker,
det är bara att kavla upp ärmarna.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag vill börja med att tacka för ett intressant och mycket
upplysande, engagerat anförande. Det var ett av de bättre vi har hört i
den här debatten enligt mitt sätt att se. Det har i debatten också framskymtat att det har hänt saker just inom ministerns område. Det är bra,
det som kanske har varit den stora farhågan är att det här kommer att
rulla på, men däremot på de andra sidorna får man det inte att rulla och
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då är acceptansen för inbesparingarna svåra. Det är också därför vi har
tryckt på när det gäller de övriga bitarna.
Det jag ändå fäster mig vid i ministerns anförande var att man formulerade sig så att indragningen av Guttorp var ett faktum. Har landskapsregeringen tagit ett sådant beslut att Guttorp ska indras? Det är i så fall
någonting som har gått mig förbi. I så fall gör man någonting på övriga
avdelningar också. Jag har då inte sett den biten.
Till sist, herr talman, det som gäller oppositionens julafton. Jag känner inte igen mig i beskrivningen. Jag pratar för frisinnad samverkan
och vad jag kan dra mig till minnes så har varken jag eller någon annan
från oss hört till dem som har fört in någonting nytt utan vi har mera talat för inbesparingar.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Nu är jag icke en expert på näringsavdelningen, men Guttorp ingår i de planerade åtgärderna, en avveckling under en övergångsperiod. Jag känner också till de tjänster som ska dras in på näringsavdelningen, de är sju till antalet under det här året. Det är en avdelningsjurist, en skogsbruksingenjör, lantbruksavbytare, forskare, försöksbiträden och Arbeta och bo på AMS. Jag kan bara upprepa det som finansansvariga och lantrådet har sagt. Jag räknar med att budgeten förverkligas
och lagtinget är landskapsregeringens uppdragsgivare.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Det var absolut inte min avsikt att ställa ministern till ansvar för någon annans område, men ministern själv valde att nämna det.
Då är det som jag misstänkte att det är de skrivningar som finns i budgeten, som hon hänvisade till. Det som vi från oppositionens sida och
från min sida i det här fallet har efterfrågat är när det konkreta beslutet
tas om att göra de här åtgärderna. Det har vi fortfarande inte sett, till
exempel vad gäller Guttorp, avbytarservicen osv., som jag har redogjort
för i två anförande hittills.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Jag beklagar att näringsansvariga inte är här och kan svara
mera konkret på frågorna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Jag tycker också att minister Sjögren hade ett bra anförande och visar vägen. Jag är glad för att ministern nämnde de investeringar som måste göras på sjukhuset och som medför effektiviseringar
och andra förbättringar. Jag är också glad för att hon kommer med
många åtgärder som inte i någon större grad betyder någon försämrad
service utan håller ungefär samma servicegrad som finns idag. Jag hoppas att de andra avdelningarna följer minister Sjögrens arbetsmetodik
och ser till att man effektiviserar. Jag vill kort säga att jag till fullo stöder
ministerns arbete med att bibehålla den åländska sjukvården i det skick
den är idag.
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Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Det är absolut landskapsregeringens och min ambition och
jag vet också i ÅHS’ styrelses ambition. Det finns saker att göra utan att
försämra servicen. Det kan jag säga rätt ut.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Helt kort tycker jag att det är en bra inställning när man
säger att det finns saker att göra, det finns alldeles för många som säger
att det inte går. Jag tycker återigen att ministern tillsammans med ÅHS’
styrelse har gjort ett bra jobb. Jag läste också i tidningen vissa uttalanden från chefer som hade sunda åsikter. Jag tror att man ror i land det
här och jag hoppas att det går bra. Som sagt, jag tycker att minister Sjögren har gjort ett bra jobb så här långt.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Det känns tryggt att jag har ltl Runar Karlssons stöd fast
han är lite vild.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Camilla Gunell

Herr talman! Vi fortsätter en debatt som höll på en hel dag här före påsk. Vi
begärde då från talarstolen att få höra de enskilda ministrarna eftersom finansministern, som var här uppe och höll det första anförandet, överförde,
som vi uppfattade det, väldigt mycket ansvar till fackministrarna för att redogöra för vilka förändringar som är på gång inom de olika avdelningarna. Nu
har vi fått höra några och jag vill också tacka minister Sjögren för hennes anförande.
Bokslutet för 2009 har varit upp till debatt här flera gånger och jag ställde
frågan till finansminister Perämaa redan före påsken om han inte för oss oinvigda kunde berätta vilka huvudsakliga åtgärder man har gjort under 2009,
som har lett till bokslutets resultat. Vi har inte fått några besked ännu och vi
är här och väntar så det finns tillfälle.
Trots att minister Perämaa skjuter ifrån sig ansvaret för budgetförverkligandet till de andra ministrarna så vill jag ändå hävda att han är ansvarig för
den ekonomiska utvecklingen. Det är han som ska stå till svars den dagen
som nästa bokslut kommer och vi tittar tillsammans på debet och kredit.
För att komma till någon kärna i den här diskussionen skulle jag vilja veta
vilka strukturella långsiktiga förändringar man ser från regeringen, och framför allt från finansministerns sida, som de allra viktigaste. Vilka är de förändringar som ska ge inbesparingar, de ekonomiska utfallen på lång sikt? Det vi
fortfarande hör mycket talas om och man kommer hit och redogör för handlar om inbesparingar, alltså avhyvlingar av verksamheter. Det har man gjort.
Nå, det går att göra ett år, men det går inte att göra i längden om man tänker
ha kvar välfungerande verksamheter inom t ex Medis, högskolan, ÅSUB. Vad
jag har hört är det ingen som har för avsikt att stänga igen dessa. Det är
funktioner som vi behöver och man kan spara kanske ett år, möjligen två,
men inte i längden utan att göra stora förändringar. Vi vet också att permitteringarna och de s k frivilliga åtgärderna, att man tar semesterpenningen av de
anställda, också är en åtgärd som bara går att genomföra ett enskilt budgetår.
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Den viktiga frågan är vilka de långsiktiga förändringarna är som gör att vi
ser budgeteffekter 2011, 2012 och 2013. Det har sagts från regeringens sida
att vi kommer att behöva krympa verksamheterna inte bara för en lågkonjunktur utan att det långsiktigt krävs en minskad offentlig förvaltning. Det
har konstaterats här från talarstolen att långsiktiga förändringar tar tid, det
vet vi, det har vi varit medvetna om i många år redan. Därför har vi också sagt
flera gånger att det är viktigt när det gäller stora samhällsförändringar att
man har en så bred majoritet som möjligt, för effekterna av dem ser vi först
efter nästa val och då vet vi inte hur situationen ser ut här i lagtinget och i regeringen. Det är viktigt att göra breda överenskommelser och samförståndslösningar. Då är det inte kortsiktiga inbesparingar och permitteringar vi är
intresserade av utan det är strukturförändringar, som ger budgeteffekter på
sikt. Bl a förändringen som gjordes på museibyrån 2005 där tio tjänster indrogs, där såg man det ekonomiska utfallet fullt ut först 2007. Det betyder
alltså att det tar tid att också rent konkret se det i budgeten.
Det viktiga är att vi får svar på frågorna vad det är man vill göra och vad
förändringarna ska leda till. Vi kan stå här och repa upp allt som står i budgeten, men det är inte det som är meningen. Det som lantrådet kom fram till
var att man gör utredningar, man gör översyner, man håller på med processer, men jag tror att det är viktigt att man får svar på vad de ska leda till och
vilka förändringar det är som vi har att vänta. Jag tror också att oppositionen
åtminstone förväntar sig att regeringen, i likhet med minister Katrin Sjögren,
ska komma med svar och inte med nya frågor. Det är därför vi frågar för att vi
ska få svar.
Näringsavdelningen är en av de avdelningar som ska spara relativt mycket.
Vi fick höra att Guttorp är under avveckling och det är en helt ny information,
det har inte alls hanterats på det sättet i budgetberedningen och inte heller i
finansutskottet. Om det finns ny information där så hör vi den gärna, kanske
från näringsministern. Likaså är det intressant att höra hur det går med försöksstationen. Med avbytarverksamheten kan vi redan konstatera att där är
landskapsregeringen tvungen att komma med en tilläggsbudget. Det är att
vänta och det har vi vetat redan en tid. Även med naturbruksskolan verkar
det vara oklart vad som kommer att ske. Där har det kommit både bud och
kontrabesked sedan budgeten hanterades. Efter att ha hört ltl Henry Lindströms anförande så undrar man om de här inbesparingarna vad gäller jordbruksområdet och primärnäringarna, är förankrade i hela regeringsblocket.
Jag vill också kort beröra vad budgetimplementeringen ändå ställer för
krav på personalen, både inom centralförvaltningen som de externa enheterna. Jag tror att det är mycket viktigt att man från regeringens sida är väldigt
tydlig med vilka förändringar som ska göras. Både inbesparingarna som sådana, de omställningsprocesser som är igångsatta och hela den här permitteringsruljangsen, som är både arbetsdryg, tung och svår för många, skapar en
ganska negativ stämning i förvaltningen. Det är viktigt, tror jag, att landskapsregeringen tar till särskilda strategier för att hantera situationen bland
personalen så att inte resultatet blir att många viktiga tjänstemän, som gör ett
gott arbete, väljer att lämna förvaltningen i brist på en trivsam arbetssituation.
Mitt tips är, och jag tror att det skulle vara klokt av landskapsregeringen,
att låta höra personalen genom en personalenkät. De bilder man får är att
många är rädda för att uttrycka sin åsikt och säga sin uppriktiga mening hur
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man upplever situationen idag. Därför vore det kanske klokt att ta situationen
på stort allvar och att försöka lyssna och hitta strategier. Att må bra och trivas
på sin arbetsplats är helt en förutsättning för att kunna prestera bra på sitt
jobb. Det behövs idag för att klara de utmaningar som finns. Den kraften behövs också om man ska kunna göra de förändringar som krävs. Tack, herr
talman!
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! När det gäller bokslutet för 2009 kan man konstatera att
det har haft en effekt när man har dragit ner konsumtionsutgifterna
med två procent och också att man har dragit in tjänster under 2009.
När det gäller omfattningen av ÅSUB, Medis och högskolan t ex, handlar
det om att rätta mun efter matsäcken. Det finns sådana som påstår att vi
aldrig kommer att uppnå de inkomstnivåer vi har haft och ändå vill ha
kvar verksamheten, men med mindre medel. Så ser verkligheten ut.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Jo, det är gjort, stort är gjort. Vi kan inte gå tillbaka. De
inbesparingarna är beslutade om och kommer antagligen att fullföljas.
Det vi mest är intresserade av att veta är de strukturella förändringar
som på sikt ska få budgeteffekter. Det är det som vi alla är intresserade
av att få diskutera mera och få klarhet i vilka de är, vart ska de leda och
hur ska de förverkligas.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! När det gäller strukturella förändringar är det väldigt lätt
att ropa på dem. Tills vidare tycker jag att landskapsregeringen har tagit
sitt ansvar när det gäller dem. Nästan alla strukturella förändringar, om
man lyckas genomföra dem, precis som vi hörde av ltl Gunell, leder till
uppsägningar av tjänster, alltså till arbetslöshet. Då är det viktigt att
landskapsregeringen tar ett ansvar och inte nödvändigtvis skickar ut
folk i arbetslöshet, det är ingen god ekonomi eller god personalpolitik.
Det är utgångspunkten.
Ltl Gunell ställde några frågor som jag har några svar på. Till naturbruksskolan tar man inte in några elever i år, det är bestämt, däremot
kommer det att hållas kurser och också en ettårig kurs för sådana som
inte har funnit sina platser. Övriga kurser kommer man att kunna genomföra. Försöksstationen håller på att finna sina former i den minskande kostymen, det vet vi, det har vi fått information om. Guttorps avveckling är inte klar, där har man tillsatt en utredning med EU-pengar.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Ltl Carlson säger att det inte är regeringens avsikt att
skicka ut folk i arbetslöshet. Det hoppas jag, samtidigt är det väldigt
mycket det som beskrivs från talarstolen att det är det man har gjort, det
som man hävdar att är ett viktigt arbete, nämligen alla tjänster som man
har dragit in. Det där förstår jag inte riktigt. Strukturella förändringar är
för mig inte direkt lika med att man skickar ut folk i arbetslöshet. Att
förändra kan ske i positiv riktning, det behöver inte alltid vara att för-
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sämra, man kan hitta nya vägar, man kan hitta effektivare metoder, man
kan öka produktiviteten i olika verksamheter och därmed komma till
kloka, bra lösningar utan att behöva sätta folk i arbetslöshet, som ltl
Carlson säger.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Det var just nu från talarstolen vi hörde ledamot Gunell
berätta om uppsägningarna på muséet. Jag har inte hört någon annan
säga från talarstolen i den här debatten att man tänker säga upp folk.
Det var bara det jag ville relatera till. Avsikten är naturligtvis inte att
skicka ut folk i arbetslöshet, det är bra om vi är överens om det. Därför
måste man hitta andra lösningar. Där är vi överens om att det finns
andra möjligheter än att säga upp folk när man ska förändra. Man måste
ändå alltid utgå från vilka samhällets verkliga behov av service är. Landskapet Åland ska ge invånarna den samhällsservice de har rätt att kräva,
det utgår vi ifrån.
Det jag inte hann säga färdigt i förra repliken var att EU-utredningen,
som nu enligt uppgift från ministern ska genomföras, är hur man ska
tillfredsställa privata intressen och möjligheter när det gäller Guttorp
fiskodling med beaktande av turismen och sportfisket med mera.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Det viktiga är ju, och det är det jag frågar om, vilka de
långsiktiga förändringarna är, som regeringen anser att är de viktigaste
för att på sikt ge ett utfall i budgeten. Det har vi inte fått svar på ännu
härifrån salen. Vad är det man ämnar göra inom trafik, inom gymnasieskolan osv. som ska ge en budgeteffekt och många andra stora områden
som har varit under debatt. Den kopplingen har inte gjorts mellan förändring och budgeteffekt.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Ulla-Britt Dahl

Herr talman! ÅHS’ inbesparingar och ÅHS’ styrelses ansvar har debatterats
mycket här och minister Sjögren har ganska klart redogjort för de inbesparingar som man har vidtagit via investeringar som görs osv. för att man ska
komma till bättre resultat. Det som jag inte kan låta bli att kommentera är
anförandena dels tidigare från ltl Gunell och idag från vtm Gun-Mari Lindholm när det gäller budgetramen. Ltl Gunell sade att man inte hade en budgetram när det gäller 2010, den var oklar. Den var egentligen aldrig oklar,
budgetramen var 73 miljoner. Det man från oppositionens sida diskuterar var
hur stor inbesparingen skulle behöva vara och inte vad ramen var.
Nu kan man kanske uppfatta ledamot Gunells och tillika vtm Lindholms
anförande som att det nästan bara är oppositionen som tar ansvar för besparingarna inom ÅHS. Det vill jag påstå att så är det definitivt inte. Om jag
minns rätt så hade man en reservation där man inte kunde ta ansvar för de
konsekvenser som kunde bli med de inbesparingar som gjordes. Jag uppfattar det som så att man inte riktigt har tagit det ansvar man borde göra i styrelsen och som man också nu säger sig ha gjort.
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Man ville i reservationen ha fram strukturella förändringar. Det har vi varit
överens om allihop, det vill vi ha inom ÅHS, men det är en sak som tar tid.
Den strukturella förändring som framfördes under den här budgeten var indragningen av Övergårds, men det ville man inte vara med om så den var
också med i reservationen. Det är jättesvårt att veta vad oppositionen egentligen vill i det här. Vi får väl fortsätta diskussionen.
Den nya chefsläkaren som nu har kommit till ÅHS har väldigt sunda åsikter, han ser möjligheter inom ÅHS. Han har inte jobbat länge, han har bara
varit några veckor, men ser ändå att man kan göra mycket inom ÅHS utan att
försämra vården. När man diskuterar närmare ser han att ÅHS är bemannat
på många avdelningar precis som om det var katastrof hela tiden. Jag tror att
vi kan titta på det. Man har också långa inläggningstider på vissa avdelningar.
Jämför man med i Sverige, där vår nya chefsläkare kommer ifrån, har man
mycket kortare inläggningstider på vissa avdelningar och det fungerar jättebra. Jag tror att vi kan se fram med tillförsikt när det gäller ÅHS och de omstruktureringar som kan ske där. Vi ser att det kommer en ny ledning och
man har bra och fina åsikter. Tack!
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Vad gäller oppositionens synpunkter på ÅHS och hur de
har sparat drar jag inte riktigt samma slutsatser av debatten som ltl Dahl
utan jag tycker att man har sagt att ÅHS gemensamt har gjort arbetet för
att göra inbesparingar. Jag förstår inte riktigt varför ledamoten Dahl nu
försöker få det till att vi där skulle vara oeniga.
När det gäller stängningen av Övergårds handlar det också om man
skulle göra stängningen, vilket det säkert finns ett behov av. Man behöver också se till att man följer det som man har ingått som överenskommelser tidigare, t ex med kommunerna. Det fanns också andra förslag som lyftes upp, men som ledamoten Dahl inte var intresserad av,
det handlar om hälsocentralen i Godby. Jag tror inte att vi kommer så
mycket längre i att försöka lyfta fram vilka åtgärder vi inte är överens
om utan nu borde vi sikta in oss på hur vi ska åstadkomma detta. När
det gäller ÅHS har vi hittills varit rätt överens, men problemet är att det
känns som att det är mest ÅHS som får spara.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Herr talman! Det beror på hur vi ser på hur vi är överens. Sätter man reservationer är man trots allt inte riktigt överens. Det som jag också uppfattar är att regeringsledamöterna inte gör någonting, landskapsregeringen gör ingenting, utan det är i princip de förslag som kommer från
oppositionen som har förverkligats och som är det viktiga.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Det jag förgäves har försökt få svar på är de andra områdena, vad man gör där. Vi fick just ett mycket bra anförande från minister Katrin Sjögren där man redogjorde för hur man hade gjort de här
inbesparingarna inom bl a ÅHS och den sektorn. Däremot saknar jag
den redogörelsen för t ex näringsavdelningen. Där ser jag inte att vi har
fått de svar som vi behöver för att kunna vara nöjda med den här debatten. Det finns också andra frågor där vi är av den åsikten att man inte
har gjort tillräckligt. Att nu säga att det handlar om att vi för fram de
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frågor som vi har fört fram som de enda inbesparingsmetoderna tycker
jag är fel utan vi vill se att man faktiskt håller de ord man själv säger från
landskapsregeringens sida och stödpartierna, dvs. att man satsar på
vård, skola och omsorg och annat får stryka på foten.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Herr talman! Ja, jag tycker att det har upprepats ganska många gånger
här i salen att landskapsregeringen har för avsikt att följa budgeten. Om
sedan inte alla ministrar råkar kunna vara närvarande och svara på de
frågor som har ställts så kanske man får återkomma till det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Det är inte helt korrekt när ledamoten Dahl säger att man
från oppositionens sida har varit kritisk till besparingarna på ÅHS, man
säger också att oppositionen har reserverat sig t o m i styrelsen mot förslag som har lagts. Det stämmer inte när det gäller Ålands framtid, jag
har hela tiden uttalat mitt fulla stöd när det gäller sparförslagen på ÅHS,
inklusive tvåveckors permittering. Jag har stött alla sparförslag som
landskapsregeringen har lagt. Jag har efterlyst flera och är väldigt orolig
för om man ser till att de sparbeslut vi har tagit blir förverkligade. Det är
det jag har kritiserat och jag tycker inte att det är korrekt när ledamot
Dahl drar hela oppositionen över samma kam.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Herr talman! Där har ledamot Anders Eriksson rätt, det är faktiskt inte
hela oppositionen utan det är de som har representanter i ÅHS styrelse.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Ja, det är helt riktigt att jag reserverade mig mot flera av
de beslut som styrelsen gick in för, bl a motsade jag mig permitteringar
även inom ÅHS och särskilt Övergårds stängning. Det var för att jag
tycker att det var ett fel beslut. Ltl Olof Erland säger att vi ska tala om
vårdetik i styrelsen och jag ansåg att det inte var ett bra beslut. Nu ligger
många av de här patienterna på medicinavdelningen och kostar där
istället. Jag vet inte riktigt vad den stora vinsten var med förändringen.
Det låter vackert att vi ska kunna spara inom vården utan att försämra vårdkvaliteten. Nå, jag tror inte så mycket på det. Tyvärr är effekterna av de flesta inbesparingar att det försämras, antingen på vårdkvaliteten eller på servicen i stort. Det måste man vara medveten om när
man sätter ramarna för ÅHS.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Herr talman! När det gäller indragningen av Övergårds tror jag definitivt inte att alla klienter ligger på medicin idag utan man har nog försökt
placera in de allra flesta på Gullåsen. Det här förslaget kom ändå från

552

Gullåsen och man ansåg att man kunde genomföra det. Därför tyckte vi
att det var ett bra beslut. Det kom från Gullåsens enhet.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Ja, vi får fortsätta att samverka inom ÅHS’ styrelse, men
jag garanterar inte att det inte blir fler reservationer på vägen. Vi ska
försöka jobba så att man hittar långsiktiga förändringar och att man hittar ställen att spara som inte försämrar för patienterna. Det är inte någon enkel match och särskilt inte om man år efter år ska spara flera miljoner på den verksamheten. De flesta av de här inbesparingarna är som
många har konstaterat, långsiktiga, det tar tid innan man får en budgeteffekt på dem.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Herr talman! Jag håller med ledamot Gunell att man ska fortsätta och
försöka se till att man kan komma till långsiktiga besparingar, långsiktiga strukturella förändringar. Jag ser med tillförsikt fram emot dem för
jag tror att vi har en ledning som kommer att klara av det inom ÅHS.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Talman! Jag vill fortsätta med den debatten som jag tidigare hade under dagen eftersom det antagligen missuppfattades till en del. Jag vill räta ut det
missförståndet. Först vill jag till ltl Ulla-Britt Dahl säga att det är helt rätt att
det fanns en reservation, vi var inte eniga inför det här årets budget i ÅHS’
styrelse. Där tyckte en minoritet att det inte var långsiktiga inbesparingar när
det gällde Övergårds eller permitteringar. Det gjorde man de facto ändå, det
är beslutat, det är genomfört, men vi ska komma ihåg att de inbesparingarna
som har kommit till för det här året hjälper oss inte att göra lika stora inbesparingar för nästa år, som vi har kunnat genomföra för i år. Därför skrev vi
också i vår reservation att man måste göra strukturella förändringar för att på
sikt få ner kostnaderna. Jag har inte sagt att det var enbart oppositionen, jag
har alltid talat om ÅHS’ styrelse. Sedan kanske man har uppfattat det på annat sätt.
Vad beträffar resonemanget som jag har fört här som ltl Gun Carlson upplevde som någon form av hot från min sida, om man inte så skulle någonting
annat ske. Jag tror att det är just det här är kärnan för den debatten som
kommer att komma, vare sig vi vill det eller inte. Det är bra om alla förbereder sig på den debatten. Alla de här olika enheterna och avdelningarna kommer att ställas mot varandra. Så kommer det att bli. Ska vi prioritera det här,
eller ska vi prioritera det här? Vilket ska vi prioritera ner? Den här diskussionen hade vi inför 2010 års budget, men faktum är att vi inte har lyckats
med den prioriteringen. Nu, i dagsläget, kan vi säga att de prioriteringar som
vi då hade, alltså att man skulle prioritera hälso- och sjukvård, har blivit att
man har prioriterat ner dem eftersom det är den största måluppfyllelsen i
budgetarbetet, som hittills har uppnåtts.
Det här kommer att ställas på sin spets inför nästa år och kanske också inför 2012 års budget, behöver vi den här verksamheten mer än den här. Det är
därför jag redan i det här skedet vill säga, därför att vi också sitter på politiska
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mandat i ÅHS’ styrelse, att vi har den enheten, den avdelningen, den verksamheten att se till i det skedet, men vi har också möjlighet att överblicka
helheten. Det resonemanget förde vi redan inför det här budgetåret, alltså för
2010. Kanske vi kan ha en högre ram där därför att vi på ett annat område i
den här salen kan prioritera ner andra områden.
Det är det arbetet jag nu efterlyser, att landskapsregeringen redan nu, när
man ska ge ut sina ramar, kan se vilka som har gjort sin läxa. Det tycker jag vi
har kommit överens om redan, vilka som har gjort den. Kanske man då skulle
kunna bli ännu mer prioriterad. Kanske man inte behöver ta ner så mycket
för man vet att den här verksamheten sköter det. De kommer att komma ner
till sin budgetram, medan andra verksamheter inte ens har påbörjat, de
skrivningar som vi tog här i salen är inte ens genomförbara. Inte praktiskt
och inte juridiskt. Då kanske man har skäl att på den verksamheten, nu tänker jag på trafikavdelningen, ta ner ännu mera för att man inte har lyckats för
det här året. Det tycker jag skulle vara ett bättre system. Jag hoppas att vi ska
kunna vara överens om det i alla fall. Tack.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! När det gäller ÅHS vet vi att det görs smärtsamma inbesparingar på vissa delar, men vi vet de facto inte om ÅHS kommer att
hålla budgeten för 2010. ÅHS är en liten organisation, det behöver bara
vara en allvarlig olycka med patienter som blir multitraumatiserade,
som spräcker ÅHS’ budget. Det kan vara transplantationer, det är några
ålänningar som lyckas få en ny njure eller kanske ett nytt hjärta, som
också spräcker ÅHS’ budget. Så liten är marginalen ändå på ÅHS. Jag
har tagit det som en viktig och stor uppgift att delta i styrelsens möten
för att jag ska kunna hålla mig informerad och sedan delge resten av
landskapsregeringen informationen.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det har jag tidigare berömt minister Sjögren för, hon är väldigt
flitigt med på mötena. Där har jag ingen anledning att ändra den uppfattningen. Budgeten bygger på kända fakta och enligt de nu kända fakta
ser det ut att det ska gå vägen. Man har redan från första mötet när budgeten för 2010 blev känd, satt igång arbetet, man hade det redan förberett så man bara kunde iståndsätta och ta de beslut som behövdes. Det
har man inte lyckats med inom andra verksamheter och avdelningar.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! ÅHS har sina ramar och styrelsen har gjort ett grundligt
arbete, men kommer det på något vis försvårande eller speciella omständigheter så tar jag den informationen till landskapsregeringen.
Talmannen
Replikskiftet är därmed avslutat.
Minister Veronica Thörnroos

Herr talman! Bästa ledamöter! Jag känner att mycket av det jag kommer att
säga idag är en upprepning från den tidigare debatten, men jag ska ändå göra
ett försök att närmare förtydliga vad vi gör på trafikavdelningen för att nå de
mål som finns i budgeten. En förutsättning för att kunna separera, bolagisera
och privatisera är att trafikavdelningens allmänna förvaltning indelas i by554

råer. Det beslutet tog lagtinget i tilläggsbudget 2009, trafikavdelningens allmänna byrå ska indelas i fyra olika byråer. Det arbetet pågår, det är igångsatt
och det pågår. Det är delvis försenat, närmast beroende av att avdelningschefen för närvarande är vårdledig. Det är han som har varit den drivande kraften i det arbetet, men arbetet pågår.
Det troliga scenario är att det blir tre byråer som blir s k beställare och en
byrå som blir en produktionsenhet. Produktionsenheten kommer att indelas i
en sjöenhet, en projekteringsenhet, verkstaden och vägunderhållet. I inledningsskedet är det sannolika scenariot att det blir enheter för att sedermera
kunna bolagiseras och efter bolagiseringen privatiseras.
Det förfaringssättet utesluter ändå inte att vi redan nu har inlett konkurrensutsättning av olika separata linjer. Jag börjar med linfärjorna. Det som är
viktigt att känna till när det gäller linfärjor är att här talar vi om överlåtelse av
rörelse. Det är den juridiska termen. Det betyder att om landskapsregeringen
väljer att konkurrensutsätta en linfärja är det arbetstagarens rätt att välja
huruvida han följer med till den nya arbetsgivaren och bibehåller sina gamla
förmåner alternativt stannar kvar i landskapets tjänst. Stannar han kvar i
landskapets tjänst finns det inte en uppsägningsgrund utan landskapet har då
en skyldighet att se till att personen ifråga har arbete och har personen inte
arbete har landskapet en skyldighet att se till att arbetstagaren åtminstone får
lön.
Vi har här nu, som jag ser det, en ganska gynnsam situation, personalpolitiskt, därför att Simskälalinjen nämns i budgeten och där har vi nu inte full
bemanning, vilket gör att EU-upphandlingen vad gäller Simskälalinjen,
kommer att påbörjas de närmaste veckorna. Orsakerna till att den inte har
påbörjats tidigare är två, det ena är klargörande av de juridiska aspekterna
och det andra är tillgång till expertis för att kunna göra en EU-upphandling.
Landskapsregeringen kan inte, som juridisk person, göra en upphandling
för att så att säga testa marknaden. Det låter sig inte göras varken juridiskt
och det är definitivt inte heller personalpolitiskt rimligt, men med den kunskap vi har idag är det möjligt att konkurrensutsätta, driftsprivatisera, en linfärja och det kommer vi alltså att göra. Min förhoppning är att den ska verka i
privat regi under hösten. Man kan undra varför det tar så länge? Ja, jag är
inte speciellt tålmodig till min natur, det tror jag att de flesta känner till, men
den här processen kan jag inte påverka, den går inte att få gjord snabbare.
Det är min bedömning.
Om vi sedan går vidare till sjösidan så har det sedan jag kommit in i lagtinget 2003 varit tal om att vi ska konkurrensutsätta, driftsprivatisera, bolagisera etc. De facto har vi inte kommit speciellt långt. Det beror på flera olika
saker. När man börjar sätta sig in i det här på djupet inser man att den juridiska problematiken kring de här frågeställningarna är ytterst avancerad. Vad
vi vet idag som vi t ex inte visste för några månader sedan är att det finns ett
EG-direktiv, 2001/23/EG, om att arbetstagarens rättigheter vid överlåtelse av
rörelse inte tillämpas på sjögående fartyg. Det här har två jurister nu tittat på
och jag har också bett om en second opinion från ytterligare en jurist. Det här
skulle nämligen betyda att landskapsregeringen i princip kan säga upp alla
sina sjöanställda, vilket jag och landskapsregeringen anser vore mycket
oklokt, men det ger ju helt andra öppningar än vad tidigare juridisk information har givit vid handen. Därför är det min intention att denna höst kunna ha
den första frigående färjan i privat regi.
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Vad gäller personalen är det också landskapsregeringens samlade syn att
personalen inte ska sägas upp utan personalen ska samlas i en personalpool,
om det här projektet lever vidare och utvecklas som det är tänkt, och därefter
med naturlig avgång sägas upp. Det är den verklighet som vi står inför.
När det gäller verkstaden så är det där vi har kommit allra längst. Där är
det juridiska arbetet, som har pågått närmare ett år, klart och det är nu för
landskapsregeringen, främst för trafikavdelningen, att lite titta på rutiner.
Där har vi alltså klarat av separeringsfasen och kommer nu in i bolagiseringsfasen, men det tar tid. Det är jag den första att beklaga.
Ytterligare skulle jag vilja säga att när det gäller Ålandstrafiken har vi en
skrivning i budgeten att vi ska konkurrensutsätta pakethanteringen. Vad vi
gör nu är att vi inom april får in en rapport från Ålandstrafiken om hur stor
del av deras tid som går åt till pakethantering, till biljetthantering och till
bokning. Är det så att det visar sig att 40-50 procent av tiden går åt till pakethantering är det självklart att den ska konkurrensutsättas, i min värld åtminstone. Det är också en intention som landskapsregeringen har. Pakethanteringen är viktig, men jag tycker tillika som den process som har varit inom
posten, att om man har möjlighet att lämna in ett paket alternativt hämta ut
det sju dagar i vecka istället för fem dagar i veckan så är det en fördel för den
enskilde. Inom april får vi svar på det och sedan går vi vidare med den processen, självklart.
När det gäller flytten av vägunderhållet till Godby fick jag ett besked av
fullmäktigeordförande Åke Mattsson förra veckan att man har tagit ett beslut
om att ändra byggnadsplanen så att det möjliggör en utveckling av vägstationsområdet i Godby. Vi måste naturligtvis ha det skriftligt dokumenterat
från Finströms kommun innan vi kan aktivera det.
Fanns det flera frågor? Det som jag har gjort hittills och som jag tror också
kan vara riktigt bra är t ex Gudingen. Vi har haft problem med att få någon
arrendator till kaféet utan att landskapsregeringen ska betala dyra pengar för
den verksamheten. Vad vi har gjort nu är att vi har upphandlat det väldigt
kort, jag tror bestämt att anbuden gäller till sista oktober, att man får servicen till skärgårdsborna och till turisterna under sommaren. Under tiden
förbereder vi en ny upphandling där vi har både kafédelen, bespisningsdelen
till besättningen och också städningen som ett helt paket. Den upphandlingen
förväntas träda i kraft inom några veckor, eller sättas ut på Hilmo och Ted om
man så säger, och kommer då att börja gälla inom oktober, förhoppningsvis,
under förutsättning att det finns privata intressenter som är villiga att göra
det. Det jobbar vi vidare med.
Vad gäller bemanningsbiten så tittar vi på alla upptänkliga alternativ som
finns för att få ner övertiden. Vi har begärt in och också fått svar från fartygen
om vi har möjlighet att bygga om, bygga till, för att därigenom övergå till
vaktgående system. Vi tittar på alternativen att ändra turlistorna, men det ska
också ske i dialog med de största brukarna, dvs. kommunerna. Där ser vi
goda möjligheter. Bara på norra linjen, som exempel, kan jag säga att förlänger vi turlistan mellan Enklinge och Hummelvik med tio minuter torde
besättningen kunna ha sina lagstadgade lunchpauser utan att därmed behöva
erhålla ersättning och därigenom kan vi minska mellan 40 000-50 000 på
årsbasis. Det finns hur många saker som helst som vi arbetar med. Vi har
också begärt och fått in konkreta förslag från fartygen om hur de tycker att vi
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ska spara, vad de tycker att vore ett bra förslag. Vi har fått in många rent
konkreta förslag hur man kan göra.
Vi arbetar också med att få ett enhetslönesystem för befälhavarna i första
hand för att därigenom stärka deras position som arbetsgivarrepresentant ute
på fartygen. Det är också ett arbete som ska ske i samråd, i dialog, med dem
det berör. Det är tyvärr den demokratiska processen som tar tid.
Det är vad vi har gjort hittills. Vi har också trots mycket kritik, drivit igenom isturlistor. Det fanns ingen beredskap för isturlistor närmast beroende
på att det inte har funnits is på väldigt länge som har krävt speciella isturlistor. Det har vi drivit igenom för att därigenom kunna möjliggöra bättre framförhållning, att kunna hålla turlistorna och att spara bunker. Det är det som
är viktigt. Inom sjötrafiken är det personalkostnaderna, övertiden och bunkern som är de stora utgifterna.
Jag tror att vi tillsammans, inte bara med landskapsregeringspartierna
utan även med fartygen, besättningen där, med skärgårdskommunerna, med
oppositionen och andra intressenter ska klara av att hålla de budgetramar
som lagtinget har gett. Det är åtminstone min ambition. Tack!
Talmannen
Tolv minuter. Det var plus fem minuter.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Herr talman! Jag var lite ute ur salen så jag är inte riktigt säker på att jag
uppfattade allting rätt, men gällde det linfärjorna och eventuellt privatisering? Att personalen kan välja vart de vill gå, om de vill stanna kvar eller inte? Sedan blev jag lite fundersam på fortsättningen, om personalen
bestämmer sig för att stanna kvar inom landskapsregeringen så har ju
landskapsregeringen en omplaceringsskyldighet, ja, men när arbetet
försvinner blir det en uppsägningsgrund så de behöver inte vara anställda i landskapet i evighet om de inte har arbete.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Herr talman! Ja, jag tackar för det. Det kanske inte är riktigt den syn
som våra jurister har framfört, men ledamoten Ulla-Britt Dahl är välkommen med i diskussionen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Bara tiden lider verkar det som om vi får flera svar, det är bra
att också minister Thörnroos har möjlighet att närvara vid debatten och
kunna svara på de frågor som vi har ställt. Vi kan bara konstatera att de
skrivningar som fanns i budgeten var inte riktigt juridiskt hållbara. Man
hade skrivningar där man tycker att det borde ha varit kända fakta, som
nu minister Thörnroos säger, men det borde ha varit det redan när man
skrev budgeten. Jag hoppas innerligt att man ska lyckas hålla den budgeten som lagtinget har slagit fast och ramen för hela trafikavdelningen,
alldeles särskilt vad gäller skärgårdstrafiken. Annars blir det ett dilemma att de här två, skärgårdstrafiken och sjukvården, kommer att
ställas mot varandra. Det är inte bra för skärgårdstrafiken är också väldigt viktig för att hålla en levande skärgård.
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Minister Veronica Thörnroos, replik

Herr talman! Jo, vi är helt överens. Jag vet också att i den uppställningen där man ställer skärgårdstrafiken gentemot sjukvården kan jag redan
nu säga att det är skärgårdstrafiken som kommer att stå som förlorare,
åtminstone i det korta perspektivet och troligtvis i det långa. Det är åtminstone min ambition, och det har jag sagt vid andra tillfällen, att när
vi inleder arbetet med turlistorna här i april och för ett resonemang
kring det tillsammans med skärgårdskommunerna och andra intressenter, så för jag också gärna en bred politisk dialog med oppositionen. Vad
bedömer man som rimligt, vilken nivå ska vi ha skärgårdstrafiken på,
åtminstone vad gäller turtätheten, att det finns en förutsägbarhet i det
för dem som bor i skärgården. Det tycker jag är fullt rimligt och jag bjuder gärna in oppositionen till en sådan diskussion för att höra vad ni har
att komma med där.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! För att uppnå strukturella, långsiktiga förändringar som har
eventuella konsekvenser på de framtida budgeterna och storleken på de
olika ramarna för olika verksamheter tycker jag att minister Thörnroos
noga ska läsa det som finansutskottet skrev och det som lagtinget gick in
för att man också ska titta på det som gäller kortrutter och möjlighet till
att i sommar kunna köra med katamaraner. Vad vi har sett hittills har vi
inte sett någon utannonsering av det och kanske inte heller något påbörjande av det arbetet.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Herr talman! Speciellt när det gäller kortruttsutvecklingen kan man säga
att den mer eller mindre stannade av i samband med att tunnelprojektet
stötte på patrull. Nu tror jag att det också har fått sin lösning, om man så
säger, jag ska inte gå händelserna i förväg, men jag tror det. Visst ska vi
utveckla kortrutten, det är enda sättet att garantera en god skärgårdstrafik. Vad gäller kombi/katamaraner erkänner jag villigt att jag inte har
hunnit hantera den biten i den utsträckning som det vore önskvärt. Det
vill jag tillstå. Om det är någon tröst för vtm Gun-Mari Lindholm kan jag
säga att jag just nu egentligen sitter, fast jag står här, i ett möte och diskuterar kombi/katamaraner med en person som har mycket goda kunskaper om sådana. Jag tror att det kommer att bli framtiden för skärgårdstrafiken.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! En viktig strukturell förändring när det gäller skärgårdstrafiken är ju kortrutt, som diskuterades i tidigare repliker. Ett viktigt
projekt där är fast förbindelse till och från Föglö och indirekt också till
och från Kökar, som är en kommun i kris. Nu sade ministern i ett tidigare repliksvar att det är en lösning på gång men kunde inte säga mer,
för det skulle vara att gå händelserna i förväg. Det skulle vara intressant
att veta vad lösningen består av, vad som händer med tunnelprojektet.
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Minister Veronica Thörnroos, replik

Herr talman! Lösningen är kanske fel ord, men det är så att tunnelprojektet har gått i stå för det finns ett kraftigt motstånd från markägare i
Lemland, jag lägger ingen värdering i det, å ena sidan och å andra sidan
landskapsregeringen som vill driva frågan. Eftersom vi nu har fått kunskap i förra veckan att de som ska göra den här MKB-utredningen inte
kommer att kunna slutföra den på grund av att de har lämnat bolaget,
får vi se hur vi hanterar det, om vi ska slutföra projektet eller om vi inte
ska göra det. Därmed inte sagt att vi inte ska utveckla kortruttssystemet,
det ena utesluter inte det andra.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Om herrarna som har varit konsulter har lämnat bolaget
som landskapet har avtal med, är det en fråga som bolaget måste lösa.
Det passar rätt bra för det som borde göras är att man borde backa
MKBn och ta med det nya norra alternativet som man har nämnt i diskussionen. Det skulle vara ett betydligt bättre alternativ och för att möjliggöra att det kommer med som ett verkligt alternativ så måste man
göra MKBn från början med det alternativet och också göra vissa undersökningar. Det är ett betydligt passligare alternativ utgående från befintlig infrastruktur och borde inte heller leda till någon större kostnad än
det här södra alternativet totalt sett. Jag ber landskapsregeringen ta sitt
förnuft till fånga och överväga att börja om från början med MKBn, även
om det svider att ta ett steg tillbaka så kanske man måste göra det ibland
för att komma framåt.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Herr talman! Vad landskapsregeringen försöker göra nu är att verkställa
det beslut som finansutskottet lade fram i sitt betänkande där finansutskottet uttryckligen pekar på vilket alternativ som skulle utredas och
också varför. Det är det spåret man hitintills har arbetat efter, men jag
delar helt ledamoten Danne Sundmans uppfattning att det kanske är
läge att ta ett nytt avstamp. Det är ingenting som jag kan besluta här och
nu utan det är en fråga som landskapsregeringen tillsammans ska diskutera sig fram vad man tycker att är lämpligast och vad man tycker att är
förmånligast också ekonomiskt, men vi har absolut en samsyn i att
kortruttssystemet måste utvecklas.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Jag vill visa understöd när det gäller tanken om att se över möjligheten att slå ihop trakteringen på skärgårdsfärjorna och städning
samt kaféunderhållet. Det är grunden för att en småföretagare ska
kunna driva verksamheten året om, speciellt vintertid när kundunderlaget är minimalt. Det vill jag bara säga att jag understöder den tanken.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
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Ltl Danne Sundman

Herr talman! Jag tror mig veta att ltl Ehn skulle föreslå bordläggning till
måndag av det här ärendet så jag kan göra det istället. Jag föreslår att ärendet
bordläggs till måndagen. Jag begärde ordet för att jag ville säga en annan sak.
När det gäller tunneln till Föglö och Kökar, framför allt till Kökar, är det viktigt att man diskuterar ihop sig och inför tilläggsbudgeten kommer fram till
att man ska göra om MKBn och utreda det nya norra alternativet. Det har tidigare förts fram här i lagtinget av ltl Nordberg för att möjliggöra projektet,
som också på sikt sparar pengar och sparar ännu mera nu när trafiken har
blivit betydligt dyrare i och med den nya färjan till Föglö. Jag hoppas att man
kan diskutera ihop sig i regeringen. Vi får alla inse att de beslut vi tog på basen av finansutskottets beredning 2006 kanske var lite förhastat. Alternativen
var inte tillräckligt utredda. Jag hoppas att man kan göra det.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack herr talman! Jo, ledamot Sundman, det har nog gått troll i hela
historien och största felet är kanske att man inte har gjort allt grundligt
från första början. En omstart skulle inte skada.
Ltl Danne Sundman, replik

Talman! Man kan kanske kalla det troll, jag har själv sagt i debatten tidigare att vi kanske inte visste tillräckligt när vi tog beslutet, redan innan MKB och alla utredningar hade gjorts gick vi in för en viss sträckning. Det kanske var dumt, man borde ha haft flera alternativ i MKBprocessen. Meningen med MKB-processen är att man ska skaffa sig
kunskap för att kunna välja ett alternativ och då måste alternativen vara
med för att man ska få veta om dem. Vad jag har förstått så finns det en
förståelse för att göra det här.
Talmannen
Replikskiftet är därmed avslutat.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Ursäkta att jag var frånvarande när min tur dök upp. Jag tycker
att debatten som har varit överlag har varit bra. Det finns ytterligare frågor
som inte har besvarats. En del har besvarats, vi har haft ett antal bra anföranden här i dag som har gett oss åtminstone en vägledning om vart vi är på
väg. Om vi sedan är helt nöjda med det återstår att fundera lite kring.
Det som jag är lite förvånad över är att samtliga ministrar inte har valt att
ta del av debatten. Vi har bland annat näringsavdelningen som helt och hållet
har valt att inte delta. Jag tycker att det är lite synd. Det fanns ett antal frågor
som borde få sina svar. Det skymta fram i en replikväxling mellan mig och
minister Sjögren frågor kring Guttorp, vi vet fortfarande inte något mera än
det som sedan har sagts från lagtingsbänkarna, men jag skulle gärna höra hur
ministern ser på det arbetet. Försöksstationsarbetet, arbetet med avbytarverksamheten, framför allt, hur går det? Rollfördelning offentlig – privat osv.
Det vore väldigt intressant att få upp näringslivspolitiska frågorna i den
här debatten. Väljer den näringspolitiskt ansvariga att inte göra det faller väl
ansvaret i stor utsträckning på lantrådet och övriga ministrar att gå in i en
sådan diskussion. Jag tycker att det är lite synd i det här läget att inte kunna
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föra den diskussionen, en hel del av de frågor som åtminstone jag ställde
fanns inom det området.
Utgående från det och utgående från att vi har fått en del svar, men som
jag för egen del inte har analyserat klart, kommer jag att föreslå att ärendet
bordläggs till plenum måndagen den 12.4 så att vi får en möjlighet att fundera
på om vi från oppositionens sida behöver lägga ett klämförslag. Alltså jag understöder det lagda bordläggningsförslaget.
Talmannen
Talmannen uppfattar det som ett understöd för Danne Sundmans förslag.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Ja, så ska det vara. Så där går det när man inte är med hela tiden.
Talmannen
Under diskussionen har ltl Danne Sundman understödd av ltl Johan Ehn föreslagit att
ärendet bordläggs till måndagen den 12.4. Är vi eniga om det? Ärendet förklaras därmed bordlagt till måndagen den 12.4.
Enda behandling
5

Bibliotekskommissionens berättelse över verksamheten vid lagtingets bibliotek för år
2009
Bibliotekskommissionens berättelse (BB 1/2009-2010)
Enligt 9 § reglementet för lagtingets bibliotek skall berättelse över bibliotekets verksamhet avges vid varje kalenderår. Först tillåts diskussion och därefter antecknar sig
lagtinget berättelsen till kännedom.
Diskussion.
Vtm Gunnar Jansson

Herr talman! Denna berättelse över verksamheten vid lagtingets bibliotek för
2009 följer tidigare års upplägg och verksamheten redovisas enligt den rubrikindelning som nu har varit under en lång tid. Bibliotekskommissionen
har elektroniskt behandlat berättelsen och godkänt den. Redovisningen av
verksamheten anger förutom de tabeller som redovisar för siffror och grafer,
också för bibliotekets kärnverksamhet. Kärnverksamheten är att försörja lagtingets ledamöter, förvaltning och allmänhet med i huvudsak nyinkommen
litteratur, men också naturligtvis med bibliotekets övriga alster inom framför
allt området samhällsvetenskap och juridik.
Inom tabellerna kan man notera på sidan 3, ifall man vill vara noggrann,
att en liten felskrivning tycks förekomma. Statistiken för utlåningen omfattade år 2009 2 164 volymer varav 63 har förmedlats som fjärrlån, rätteligen
bör det vara 68. Det är en liten parentes.
På sidan 2 finns det en liten nyhet. I lagtinget förekommer en diskussion
sedan ganska länge, planerna går framåt, om att flytta lagtingsbiblioteket från
femte våningen till entrén för att göra biblioteket mera lättillgängligt och
kundvänligt. På sidan 2 anges det att till följd av den reformen pågår nu en
utgallring av volymer. När man går till biblioteket nu kan man fynda de utgallrade volymerna, de står till fritt förfogande, det är bara att hämta. Det är
naturligtvis inaktuellt material som inte längre behövs för biblioteket eller
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dubbletter av andra verk som finns där. Jag har själv erfarenhet av den verksamheten och den är framgångsrik. Jag tipsar om den möjligheten.
Längst ner på sidan 2 anges också det som verksamhetsberättelser brukar
innehålla, dvs. gåvor. För det tack för gåvor som inkommit så innesluter vi
också kommissionen och jag tror också att lagtinget kan uttala sitt tack för
den verksamheten.
Talmannen
Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Lagtinget antecknar sig berättelsen till kännedom. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Enda behandling
6

Ålands delegations i Nordiska rådet berättelse för tiden 1.1 - 31.12.2009
Ålands delegations i Nordiska rådets berättelse (NRB 1/2009-2010)
Enligt 6 § LL om Ålands representation i Nordiska rådet skall Ålands delegation i Nordiska rådet årligen uppgöra och till lagtinget överlämna en berättelse över de för Åland
väsentliga frågorna i Nordiska rådet.
Först tillåts diskussion och därefter antecknar sig lagtinget berättelsen till kännedom.
Diskussion.
Ltl Raija-Liisa Eklöw

Herr talman! Först vill jag att talmannen antecknar en rättelse på första sidan, sista ordet i första kapitlet står det 2008 och det borde stå 2009. Hur
många som än läser igenom pappren så lyckas det alltid bli små fel. Det här
är väl nackdelen som datoriseringen har, man använder gamla mallar och så
blir det inte riktigt rätt alla gånger.
Herr talman! Berättelsen över Ålands delegations i Nordiska rådet arbete
följer samma linje som förut. Den åländska delegationen består som bekant
av två ledamöter och två suppleanter samt hela landskapsregeringen med
samarbetsministern i spetsen. Denna redovisning gäller i stort bara den
parlamentariska delen av samarbetet. Landskapsregeringen redovisar för sitt
arbete i sin årliga berättelse.
Eftersom Åland inte har en självständig plats i rådet är vi en del av den
finska delegationen och har även möjlighet att delta i deras möten, vilket vi
även gör i mån av möjlighet. Som en del i detta samarbete har Finlands delegation ett möte på Åland varje år. Vid dessa möten ordnas det alltid information om Ålands självstyrelse om aktuella och för vår del viktiga politiska frågeställningar. I fjol besöktes gränsbevakningen och delegationen fick information om vikten av gränsbevakningens verksamhet på Åland.
Såsom tidigare har Åland haft representation i två utskott, nämligen kultur- och utbildningsutskottet samt miljö- och naturresursutskottet. Vi har
möjlighet att delta i presidiemöten om några för Ålands del viktiga ärenden
upptas till behandling. Delegationens sekreterare deltar i sekretariatsmöten
och håller medlemmarna ajour med ärenden som behandlas där. Önskvärt
vore förstås att sekreteraren fick mera tid för sitt uppdrag som delegationssekreterare, särskilt eftersom delegationen har en uttalad vilja att aktivera
verksamheten och även samordna samarbetet med landskapsregeringen så
att kontakten rådet - ministerrådet på hemmaplan blir mer konkret. Därför
har delegationsmötena nu ordnats så att flera av ministrarna kan närvara,
inte bara samarbetsministern.
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Den andra viktiga saken är förankringen i lagtinget och dess organ. Samma
sak som jag tog upp redan i fjol. Inom hela rådsverksamheten försöker man
aktivera de lokala parlamentens olika utskott i behandlingen av ärenden och
detta är speciellt viktigt för t ex när Nordiska rådet ger samlade utlåtanden
till EU. Detta skulle även ge möjlighet till flera att engagera sig i det nordiska
samarbetet.
Herr talman! Av kritikerna kritiseras Nordiska rådet ofta att vara allt från
kaffekalas till släktträff. Det finns saker i detta samarbete som kunde göras
annorlunda och effektivare, det kan jag också skriva under. Dock måste jag
säga att Åland har en enorm nytta av dessa träffar, kalla dem vad man vill,
såväl i det officiella som i de inofficiella sammanhangen. I politiken är kontakten mellan människor viktig. Den är ovärderlig. Åland är inte så känt utanför våra gränser, våra problem är inte så kända som vi tror. Då är det viktigt att få berätta det personligen åt parlamentariker från olika områden i
Norden.
Ett problem som verkligen fick en god lösning till slut var det åländska
studerandenas möjligheter till svenska högskolestudier på samma villkor som
de svenska studerande. Hur många inofficiella kontakter till stöd för det officiella togs kan inte ens räknas, men allt detta arbete gav resultat till sist, bara
för att nämna ett ärende.
Den andra långköraren är litteraturpriset som nu också har fått sin lösning. Där var också de personliga kontakterna ovärderliga. Bland de initiativ
som har varit aktuella för Ålands del är det Västnordiska rådets initiativ att
Nordiska rådet inte mera skulle använda termen självstyrande områden utan
istället använda stater, länder eller riken och länder. Bakgrunden är att Grönland och Färöarna inte uppfattar sig som ett område utan som ett land eller
ett folk. Meningen är att rådet slutar använda begreppet självstyrande områden både i de officiella och inofficiella sammanhangen. Då uppstår frågan,
vad ska Åland benämnas? Vi är inte ett rike, vi är inte ett land. För att få ett
bredare grepp om detta har nu delegationen begärt utlåtande från självstyrelsepolitiska nämnden. I Nordiska rådet ligger detta ärende hos presidiet i väntan på svar från de nordiska länderna. Det är ett arbete som vi får fortsätta
jobba med.
Herr talman! Redan i fjol redogjorde jag för arbetet att omarbeta den nordiska språkkonventionen. Arbetet fortsätter och Åland har gett utlåtande och
godkännande vad konventionen beträffar. Kulturutskottet i rådet har utlåtit
sig i ärendet och även påpekat att Ålands ställningstagande ska beaktas av
ministerrådet. En ny remissrunda kommer att ske och så har vi möjlighet att
understryka vår åsikt från självstyrelsepolitiska nämnden. Vår åsikt är att
Åland måste beaktas i beslutsfattandet med de självstyrelsepolitiska grunderna och inte att Finland ensidigt kan besluta om Åland ska delta i den här
konventionen eller inte.
Herr talman! Åland var värd för det samlade utskottsmötena i september.
Mötet har fått positiv feedback från deltagarna och vi får ge ett stort tack till
våra tjänstemän som var engagerade vid mötet. Tusen tack för det! Vi måste
veta att varje extra möte vi drar hem även fordrar en enorm arbetsinsats från
personalen. Vi lyckades även engagera president Matti Ahtisaari och ambassadör Torvald Stoltenberg för en debatt i ämnet ”Vad kan Norden bidra med
internationell konflikthantering och fredsskapande arbete”. Som grund för
diskussionen låg bl a den så kallade Stoltenberg-rapporten som presenterar
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13 konkreta förslag hur nordisk inrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete kan
utvecklas under de kommande åren. Diskussionen om rapporten fortsatte på
sessionen i Stockholm. Eftersom jag själv inte deltog på Ålandsmötet eller
Stockholmsmötet önskar jag att ledamöterna Johan Ehn eller Fredrik Karlström redogör för vad som hände där.
Fru talman! Från rådets sida har man även efterlyst ett samlat nordiskt
försvarssystem. Båda representanter har noga fört fram vår ställning som
demilitariserat och neutraliserat område. Detta faktum får inte glömmas bort
i det nordiska samarbetet. Jag tror att vi får höra mera om detta.
Fru talman! Det lagliga praktiska arbetet med gränshinderproblematik
sker kontinuerligt i hela Norden. Ministerrådet och Nordiska rådet har uttalat
rekommendationer till sina regeringar att vid varje lagstiftningsåtgärd ska en
konsekvensbedömning göras av de eventuella gränshinder som kan uppstå
om ett enskilt land tar ny lagstiftning eller implementerar EU-direktiv vid
olika tillfällen. Vi får inte skaffa nya gränshinder till hinder för fri rörlighet
över landsgränserna.
Även miljöarbetet på Östersjöområdet är en kontinuerlig uppgift. En viktig
fråga har varit fiskeriverksamheten i Östersjön som både en miljöfråga, men
även en etisk fråga vad t ex dumpning av fisk beträffar. Här har miljöutskottet gett ett utlåtande till EU:s förnyade fiskeriprogram för att förbjuda dumpning, sätta kvoter och inte minst att övervaka kusterna.
Fru talman! Jag rekommenderar de ledamöter som är intresserade av de
nordiska frågorna att kontinuerligt följa Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets sidor på nätet, adressen är www.norden.org. Där kan man följa
med vad som sker på alla olika områden. Ledamöterna kan också om de vill
ta kontakt med oss som sitter i rådet för vi kan också fördjupa oss mera i
dessa ärenden. Det är ett bra sätt att bredda verksamheten. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Ltl Eklöw sade att det riktas mycket kritik mot Nordiska rådet, det jämförs med kaffekalas ibland. Det sista har jag inte hört, men
jag har hört att det riktas mycket kritik. Jag håller helt och hållet med ltl
Eklöw att Nordiska rådet är ett oerhört viktigt utrikespolitiskt fönster
för Åland. Jag tycker också att det var en bra redogörelse som ledamoten
höll. Det som fick mig lite att reflektera, jag har också en fråga om jag
hinner med den, var det som ltl Eklöw nämnde om Färöarnas och Grönlands strävan att hela tiden flytta fram positionerna. Man vill kallas
land, man vill kallas folk, medan hon ställde frågan vad Åland ska kallas.
Orsaken till att vi måste fråga oss en sådan fråga är också ett gott svar på
varför vår självstyrelseutveckling går så sakta framåt.
Ltl Eklöw sade att Finlands delegation i Nordiska rådet bjuds hit varje
år och det känner jag till. Det brukar vara så vänner emellan att man blir
bjuden och man bjuder tillbaka. Hur många gånger har den åländska
delegationen varit bjuden till den finska delegationen på svarsvisit?
Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik

Fru talman! Det är inte direkt att den finländska delegationen bjuds hit
utan ett möte läggs på Åland varje år. Ålands delegation har rätt att närvara vid Finlands delegations möte, som är ungefär en gång i månaden.
Varför det inte blir så ofta att åka dit är att mötena är på onsdagsmorg-
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nar kl. 8.00-8.30 Det går ett dygn att fara på ett möte som kanske varar
40-45 minuter. Ytterst sällan har vi tagit oss tid.
När det gäller Grönland och Färöarna, vi har skickat det till självstyrelsepolitiska nämnden så att vi tillsammans kan titta på vad Åland kan
kallas i det här sammanhanget.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Det är bra att frågan skickas till självstyrelsepolitiska
nämnden, men vad jag vill peka på är att en grönländsk politiker och en
politiker från Färöarna har detta sitter i ryggmärgen. De vet det här med
en gång, de behöver inte ställa frågan om de ska kallas land eller folk. De
känner att de är ett folk, att de är ett land. Därför har deras självstyrelseutveckling gått så långt som den har gått, medan vår har stått ganska
stilla.
När det gäller att finländska delegationen i Nordiska rådet besöker
Åland, jag har absolut ingenting emot det, om jag inte är helt på vilse så
åtminstone tidigare har man bjudit ganska rikligt och haft ett fint värdskap från Ålands sida. Därför ställde jag frågan, på vilket sätt har man
bjudit tillbaka när det gäller värdskapet?
Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik

Fru talman! Ännu om folk, det är klart att vi kan benämna oss Ålands
folk i Helsingforsavtalet, men för mig låter det konstigt helt enkelt. Vi
kan inte kalla oss riket heller. För den delen anser jag och det tänker jag
föra fram i självstyrelsepolitiska nämnden, att man skulle kalla de självstyrande områdena för Färöarna, Grönland och Åland. De behöver inget
epitet. Det skulle vara det klaraste tillvägagångssättet.
Inte vet jag om vi har blivit särskilt bjudna på något möte till Helsingfors, utom de ordinarie mötena. När de kommer hit försöker vi visa viktiga saker från självstyrelsen och därför blir de här en kväll och vi bjuder
på middag. Inte är det desto mera storartade kalas som det ordnas.
Talmannen
Replikväxlingen är avslutad.
Ltl Folke Sjölund, replik

Fru talman! Jag tänkte peka på en sak när det gäller det viktiga gränshindersarbetet. Föreningen Nordens förbund har uppmärksamgjort
Nordiska rådet på en ny källa till gränshinder. Det handlar om när EUdirektiv implementeras i den nationella lagstiftningen i Sverige, Finland
och Danmark, då händer det ofta att direktiven implementeras på lite
olika sätt. Det kan lätt hända att det på den grunden uppstår nya gränshinder. Det här är en koordineringsfråga som jag inte vet om har behandlats inom delegationen eller inom Nordiska rådet på något särskilt
sätt. Det skulle vara intressant att veta om den har gjort det, i annat fall
så är det en viktig koordinering mellan de delar av Norden som är medlemmar i EU.
Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik

Fru talman! Jag sade också i mitt anförande att vid EU-implementering
är det viktigt att det inte görs vid olika tidpunkter. Vi hade de båda exemplen om läkarstuderanden som hamnade att jobba ett år extra när
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Finland implementerade EU-direktiven fortare än Sverige. Den här problematiken diskuteras hela tiden i Nordiska rådet. Det är på agendan.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Johan Ehn

Fru talman! Jag vill säga några ord om samarbetet i Nordiska rådet, som vi
har förmånen att från Ålands lagting få delta i. Jag är rätt ny i det här arbetet
och börjar nu efter att ha varit med vid två sessioner och också haft förmånen
att kunna delta i något av utskottsmötena, se vad det finns för möjligheter
med Nordiska rådet. Jag håller helt och hållet med delegationens ordförande
när hon lyfter fram vikten av att se till att utnyttja detta på bästa möjliga sätt.
Det är också viktigt att komma ihåg att vi borde fundera en hel del kring
hur vi kan vara med och få bort den diskussion som ledamoten Raija-Liisa
Eklöw var inne på, att Nordiska rådet är ett kafferep eller att man tycker att
man inte får något gjort osv. Det pågår ständigt en diskussion i de övriga nordiska länderna kring detta och framför allt i tider när ekonomin är lite sämre
och man börjar fundera på hur man ska lägga pengarna. För oss kanske Nordiska rådets samarbete som vi har är mycket, mycket viktigare än vad de övriga länderna uppfattar det. Det här är vår arena ut i världen, kanske tillsammans med något övrigt samarbete som lagtinget har, t ex parlamentariska östersjökommittésamarbetet. Det här är ändå det som hör till en av de
viktiga frågorna.
Ska man få det att få ett berättigande också i framtiden så är arbetet att
förankra och driva rätt frågor viktigt. Det har förts diskussioner under det
senaste året i delegationen hur vi ska hitta möjligheten att förankra de nordiska frågorna mera i lagtinget. Som det känns just nu är det delegationen
som diskuterar sinsemellan, där finns inte samtliga partier representerade
utan det är de som för tillfället råkar sitta på platserna utgående från den fördelning som har gjorts sedan senaste val. Här behöver man hitta ett sätt där
diskussionen skulle bli mycket bredare mellan samtliga parlamentariker i lagtinget och oss som har förmånen att på plats få delta i arbetet. Här krävs en
del funderande och det passar kanske in i det arbete som görs med översynen
av lagtingets arbetsordning osv.
Delegationen kommer också att fortsätta diskussionen under det kommande året. I det här sammanhanget är det kanske minst lika viktigt att poängtera det arbete som vi försöker göra nu, att koordinera det parlamentariska arbetet med regeringens arbete. Vi försöker hitta de frågor som är speciellt viktiga för Åland vid ett speciellt tillfälle för att kunna driva dem gemensamt. Ett exempel på det här, som kanske inte direkt hör till Nordiska rådet,
men där vi ändå kunde utnyttja arenan Nordiska rådet, det var frågan om
högskoletillträdet för ålänningar osv.
Fru talman, jag tänkte också säga några ord om sessionen. En av de frågor
som diskuterades ganska livligt på sessionen var en gemensam säkerhets- och
försvarspolitik. Det var ett område där Åland traditionellt sett inte har deltagit så hemskt mycket i diskussionerna, men vi påbörjade det redan då i det
arbete som gjordes när vi hade de samlade utskottsmötena. Det man kan
konstatera är att man verkar rätt enig bland de nordiska länderna att stärka
samarbetet på ett eller annat sätt. Det finns på två plan, dels på det militära
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och dels på det civila planet. Det som är viktigt för Åland är faktiskt att titta
lite närmare på det samarbete man gör på det civila planet, dvs. när det gäller
räddningstjänster, oljeskydd och den typen av samarbete som man kunde
tänka sig ha nytta av med tanke på vår position i Östersjön. Det är också viktigt att man i de försvarspolitiska diskussionerna har i åtanke Ålands demilitariserade och neutraliserade ställning, att den inte glöms bort när man för
den här typen av diskussioner. I betänkandet som Nordiska rådets presidium
gav i den här frågan till Nordiska rådet så nämnde man specifikt att Ålands
ställning hela tiden behöver lyftas fram i de här sammanhangen.
Fru talman! Till sist frågan som har väckts av Västnordiska rådet, det som
gäller hur man ska beteckna de självstyrande områdena. Just innan sessionen
fick vi frågan skickad också till oss från Västnordiska rådet för att vi skulle ha
möjlighet att vara med i den diskussionen. Eftersom Raija-Liisa Eklöw var
borta på sessionen fick jag möjlighet att delta i ett möte tillsammans med
Västnordiska rådet och sedan med presidiet. Den diskussion som vi inledningsvis förde först i den åländska delegationen var att den här frågan behövde förankras bakåt i ledet och det har vi gjort genom att föra den vidare
till självstyrelsepolitiska nämnden. Vi var också noggranna med att meddela
både presidiet och Västnordiska rådet att det här var en diskussion som vi absolut ville vara med och föra. Vi tycker att den är intressant och att vi borde
hitta en väg framåt just vad gäller den biten.
Ledamot Eklöw hade ett förslag på hur man kunde lösa den här biten. Ett
annat förslag, som nämns i själva förslaget, är att man pratar om självstyrande länder, man håller kvar det här med självstyre, men lyfter bort ordet
område och kallar det för land istället. Det finns också andra möjligheter som
kunde vara, som jag ser det, möjliga i den här frågan.
Som sagt var, vi måste fundera mycket här hemma nu och delegationen
tar, åtminstone från min sida, gärna emot förslag och idéer på hur vi ska fördjupa förankringsarbetet mellan delegationen och er som sitter i bänkarna
här. Ni har säkert tankar och idéer på vad vi borde jobba med på det nordiska
planet. Tack fru talman!
Ltl Fredrik Karlström

Fru talman! Ja, som den andra ordinarie representanten för Ålands lagting i
Nordiska rådet tänker jag be att få säga några ord också. Jag ställer mig givetvis bakom allt som ltl Raija-Liisa Eklöw och ltl Johan Ehn just framfört.
Jag kan berätta om vad jag själv har gjort. I betänkandet som vi har lämnat
kan man läsa om alla de anföranden som både Johan Ehn och undertecknad
har framfört, det handlar om forskning och utbildning, bl a om utökat samarbete i de nordliga regionerna, lite avancerat kanske att gå in på i det här korta
anförandet, men också om en arbetsgrupp som jag har varit med i och som
heter ”Kultur och i skolan”, allting står här.
Det som jag framför allt vill prata om och som jag är intresserad av är upphovsrättsproblematiken som är ganska viktig i storsamarbetsområde inom de
nordliga länderna. Jag höll ett anförande om det också och i positionen tog
Nordiska rådet en deklaration om hur man ser på filhantering och illegal filöverföring. Läs gärna det där så kan vi kommentera det lite mera.
Vad jag också vill gå in på är hur viktigt nordiska rådet är för Åland. Det är
viktigare för Åland och för de självstyrande områdena än för många av de fem
stora länderna. Vi får ett otroligt stort utrymme med tanke på att vi bara är
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två personer, ibland med några ersättare. Åland nämns egentligen i alla frågor, man tar upp Åland på något sätt och vi har möjlighet att påverka inom
många olika områden.
Jag skulle också vilja slå ett slag för det informella arbetet som sker och
ganska många gånger, kanske inte är viktigare, men det kanske leder mer till
resultat än som deklarationer och skrivningar som man gör. Ett exempel på
det är det här med högskolan. Jag undrar om det hade gått lika enkelt om vi
inte hade haft Nordiska rådet och positionerna i Nordiska rådet där vi kunde
argumentera för och prata på ett vanligt sätt med de politiker som tar beslutet
i Sverige. Ett annat exempel är möjligheten att få vara med och nominera i litteraturpriset. Skulle man bara ha gått de officiella vägarna och inte dragit i
trådar på sidan om hade det kanske inte varit lika enkelt att få den möjligheten för Åland.
Det jag personligen brukar lyfta upp i de nordiska sammanhangen som
kanske är en utopi och en vision, är den diskussion som bl a Gunnar Wetterberg, en samhällsdebattör i Sverige, har tagit upp. Diskussionen går ut på att
man borde i större grad gå in för att införa en nordlig union, inte bara EU
utan vi i Norden borde gå ihop och bli mer en röst utåt.
Vi är trots allt 25 miljoner människor i de fem länderna och de tre självstyrande områdena, vi har ett fantastiskt näringsliv, vi har enorma naturresurser, om man tänker på oljan, skogen och fisken. Vi har ett otroligt kulturutbud, vi är världsledande inom idrotten på många områden. Norden som en
nordlig union skulle bli den tionde starkaste ekonomin i världen, före Ryssland och Brasilien. Om vi gick ihop och enade oss och försöka prata med en
stämma skulle vi förmodligen ha en ganska stor position och plats i EU, vi
skulle ta en stark plats i andra världs och internationella rådslag.
Det här är en diskussion som förs även om många inom de självstyrande
områdena är mer för den än vad de fem länderna är. Diskussionen förs i Nordiska rådet, ibland kanske med glimten i ögat och skämtsamt, men i andra
sammanhang lite mer officiellt. Det är ju faktiskt så att tillsammans skulle
Norden bli en stor spelare på den internationella spelarenan.
Avslutningsvis vill jag bara säga att Nordiska rådet är otroligt viktigt för
Åland och jag tror att det är viktigare för Åland än för de andra länderna som
är med. Vi ska på alla sätt och vis fortsätta arbeta så mycket vi kan för att se
till att de andra länderna inte får den majoritet, som finns i deras lokala parlament många gånger, som tycker att man borde lägga ner samarbetet. Det är
viktigt att vi lyfter upp och sporrar. Det är också en viktig sak att vi bjuder hit
dem och vi umgås med dem på ett trevligt sätt. Det är ett sätt för Åland att nå
ut i Norden, men också kanske någon gång i framtiden, ut i världen.
Ltl Folke Sjölund, replik

Fru talman! Det sista som ltl Karlström tog upp, frågan om den nordliga
unionen, det mera intensifierade nordiska samarbetet, är väldigt intressant. Gunnar Wetterbergs artikel var mycket tankeväckande och inspirerande på många sätt. Vi är båda aktiva inom Föreningen Nordenrörelsen, Fredrik Karlström och jag, och Föreningen Nordens förbundspresidium sammanträder ganska snart och kommer att diskutera just de
här frågorna. Där handlar det ganska mycket om att se vilka möjligheter
det skulle vara att samordna exempelvis utrikespolitiska strävanden,
kanske gemensamma ekonomiskpolitiska strävanden, som gör att de
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nordiska länderna kunde samordna sig kring och kräva en plats i internationella ekonomiska samarbetet inom E20 t ex. Det finns väldigt
mycket inspirerande och goda tankar här att spinna vidare på.
Talmannen
Replikväxlingen är avslutad.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Det är alltid lika intressant att lyssna på den här rapporten från
Nordiska rådet. Det är väldigt betecknande att alla är väldigt positiva som är
med i arbetet och man betonar vikten av, särskilt ur ett åländskt perspektiv,
att Ålands specifika vikt i det här sammanhanget är mycket stor och det är ett
viktigt samarbete. Samtidigt verkar alla ha ett behov av att försvara samarbetet, det har ändå på något vis ett rykte om sig att det bara är papper och kalas osv. Båda bilderna är kanske ganska korrekta. Det som man samtidigt ofta
efterlyser är att man borde tänka mer över hur vi ska föra fram vårt budskap
och vilka frågor vi ska driva för att det ska ge mesta möjliga utdelning för
Åland. Där har jag länge, länge tyckt att vi borde ha en sorts Norden-politik.
Då är frågan vem, vilket organ i lagtinget eller på regeringssidan, ska se till att
vi får en sådan politik och att den är koordinerad.
Jag kommer tillbaka till min tanke som jag fortfarande tycker att är relevant, att landskapsregeringen borde ha någon slags utrikesförvaltning och
någon som verkligen jobbar heltid just med de här nordiska och europeiska
frågorna. Samma sak är det här på lagtingets sida. Så länge självstyrelsepolitiska nämnden är vårt utrikesutskott kan man inte motionera eller initiera
diskussioner från lagtingets sida, som man sedan kunde utveckla i ett utskott
och den skulle sedan vara en del av vår utrikespolitik ifråga om nordiska frågor.
Det kanske börjar bli dags att göra någonting. Alla tankar om hur bra det
skulle vara tyder på att det finns möjligheter, men så länge vi inte har ett fungerande och effektivt politiskt styrdokument för de här frågorna, blir det upp
till var och en att engagera sig. Där är en del mer eller mindre intresserade
och det blir resultat i vissa fall och i vissa inte, men frågorna är inte förankrade i någon politik som har omfattats av lagtinget. Jag menar inte att de är
dåliga, men för kontinuitetens skull och för en hållbar nordisk politik så
borde man försöka ha någon slags doktrin eller policydokument.
Jag tror att man får acceptera att det här arbetet aldrig kommer att ha något större mediaintresse utan det är så att så länge man inte är folkvald, så
länge man inte har någon egentlig makt, utan det är trots allt ett sorts nätverk
eller samarbetsorgan där det är upp till den goda viljan att nå resultat. Det är
inte kravet på att bli återvald eller att synliggöra en viss politik som gör att
arbetet drivs fram. Det är väl som många brukar säga att den som vill minst
styr graden av integration. Jag tror faktiskt inte att det är realistiskt att tänka
sig någon större gemensam utrikespolitik, som skulle basera sig i arbetet vare
sig i ministerrådet eller i Nordiska rådet utan det kommer nog att ske inom
EU-organ och andra organ.
Inte heller de olika ländernas politik i ekonomiska frågor kommer att vara
de centrala inom nordiskt samarbete utan nog är det sådana frågor som rör
nordbornas rörlighet inom de nordiska länderna som är centrala. Just att
man får bort hindren, att folk kan jobba och bo och studera i de olika länder-
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na och att det inte är besvärligt på något sätt. Där finns det nog med arbete
att göra. Det tror jag att fortsättningsvis kommer att vara det nordiska samarbetets viktigaste uppgift. Där har Åland stora intressen att bevaka eftersom
vi ligger i ett gränsområde och alltmer människor söker sig västerut för olika
engagemang. Tack.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag håller i mångt och mycket med ltl Barbro Sundback när
det gäller att vi borde komma vidare från att bara diskutera. Vi borde
göra någonting när det gäller de här frågorna. Jag tror att ambitionen
som nu finns i delegationen för Nordiska rådet i Ålands lagting gör att
man kan komma ett steg vidare, men jag tror samtidigt att, för att man
ska nå det som jag uppfattade att både ledamot Sundback och jag är
inne för, det krävs att man funderar över hur man skapar doktrindokument och hur får man ett bollplank i lagtinget, att diskutera frågorna mer på ett vidare plan. När vi nu ser över lagtingsordningen och
arbetsordningen så är det där som man har chansen att faktiskt föra in
dessa bitar på ett djupare plan och få den här frågan löst en gång för
alla. Vi kommer att försöka i delegationen också att göra vad vi kan med
nuvarande möjligheter.
Talmannen
Replikväxlingen är avslutad.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Jag håller också med ltl Barbro Sundback i mycket av det
hon säger. Jag vill absolut inte få det att låta som något slags försvarstal,
att man ska försöka försvara sina egna eller Ålands position i Nordiska
rådet. Det är ett faktum, Åland får ett stort utrymme och vi tar oss stort
utrymme också. Vad jag kan se är den viktigaste delen i det nordiska
samarbetet att ledamöter från Åland är lite av ambassadörer för Åland
inom de nordiska länderna. Vi lyfter upp åländska frågor och berättar
att de finns. De konkreta slutsatserna på dokument, deklarationer och
papper kanske inte är så betydelsefulla idag som de var vid den tiden
man diskuterade passfrihet osv. För Ålands del är det otroligt mycket
viktigare, som jag sade i anförandet, än för de andra fem länderna.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Det där är naturligtvis en viktig sak för Åland i alla de internationella organ där man ingår, att sprida kunskap och information om
Åland. Det är viktigt att man driver frågor som engagerar också andra.
Jag tycker, och det har vi väl tyckt länge, att Östersjön är den centrala
frågan där Åland mycket, mycket kraftigare borde driva den saken i alla
de här organen där vi är med. Det är så centralt för oss och det är så viktigt för andra länder och regioner i både Norden och Östersjöområdet.
Där tycker jag att vi inte har något bra policydokument.
Talmannen
Replikväxlingarna är därmed avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Lagtinget antecknar sig berättelsen inklusive rättelsen till kännedom. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
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Föredras
7

Hemligstämplande av Skarvenrapporten
Ltl Mika Nordbergs enkla fråga (EF 8/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

Enda behandling
8

Införandet av elektronisk röstning via Internet och lag om redovisning av valfinansiering
Lagutskottets betänkande (LU 26/2009-2010)
Lagtingsledamoten Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 28/2007-2008)
Vicetalman Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 29/2007-2008)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

Enda behandling
9

Utredning om Åland som eget kyrkoland
Kulturutskottets betänkande (KU 5/2009-2010)
Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 3/2007-2008)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

Enda behandling
10

Betygsvärdering
Kulturutskottets betänkande (KU 6/2009-2010)
Vicetalman Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion (HM 25/2007-2008)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

Enda behandling
11

Utryckningskörning med privat fordon
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 12/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

Enda behandling
12

Sänkning av körkortsåldern
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 17/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

Enda behandling
13

Ungdomsparlament
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 6/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

Enda behandling
14

Tilläggsexamen som eko-frisör
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 31/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

Enda behandling
15

Social och emotionell kompetens som skolämne
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 10/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.
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Plenum slutar
Nästa plenum hålls fredagen den 9 april 2010 kl. 09.30. Då hålls en frågestund. Plenum
hålls samma dag, kl. 10.30. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 17.05).
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Frågestund
Frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen (F 3/2009-2010)
Till dagens frågestund har följande lagtingsledamöter anmält att de önskar ställa en
fråga: Danne Sundman, Camilla Gunell, Roger Jansson, vicetalman Gun-Mari Lindholm, Barbro Sundback, Jörgen Strand, Mika Nordberg, Carina Aaltonen och Fredrik
Karlström.
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.
En fråga till en av de närvarande ministrarna får tillsammans med motiveringen,
räcka högst en minut och svaret på frågan får ta högst två minuter. Efter svaret får frågeställaren och den minister som svarat på frågan yttra sig högst två gånger. De här anförandena får räcka högst en minut.
Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när han anser den ställda frågan tillräckligt belyst.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Jag hade tänkt ställa min fråga till kansliministern men han är
inte närvarande så jag ber att få ställa min fråga till lantrådet istället.
För över ett år sedan, den 2 april 2009, så blev den parlamentariska kommittén som funderade på jordförvärvs-, näringsrätt och hembygdsrättsfrågor
klar med sitt arbete. Kommitténs arbete drog ut på tiden. Man ansåg att det
var väldigt viktigt, det skulle prioriteras och det var bråttom att få till ändringar i de olika regelverken, allt från lagar till lägre stående författningar.
Det har nu gått över ett år och i budgeten sägs att det ska ske under vårsessionen. Vårsessionen är snart till ända och vi har inte sett något utkast till ändringar och det har inte varit några remissrundor. Hur ska man hinna med
detta under våren? Var ligger det här arbetet? När får vi ser de här förslagen?
Lantrådet Viveka Eriksson

Herr talman! Jag kan inledningsvis beklaga, det har dragit ut onödigt långt på
tiden efter att den parlamentariska kommittén kom med sitt betänkande. Jag
vill understryka att den här landskapsregeringen ändå har tagit tag i den här
frågan och därför tillsatte vi den parlamentariska kommitté som ltl Sundman
hänvisar till.
Det som landskapsregeringen har jobbat med, efter att den parlamentariska kommittén kom med sitt betänkande, är att se över de principer som vi
tillämpar och ta nya principer. Det föreligger nästan färdigt dokument för de
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nya principerna, vilket kommer att antas efter en ganska kort tid. De nya
principerna kommer sedan att ligga till grund för nya givande i jordförvärvstillstånd. Så fort vi bara har lagberedningskrafter så kommer vi att gå in i viss
lagstiftning som också behöver revideras. Det första steget har varit principerna. Det handlar om att sammanjämka de grundläggande elementen i
självstyrelsen med ett sätt att ta tillvara nytänkande i samhället. Vi vill få in
planeringsinstrument så att man inom planerade områden ändå kan fortsätta
med verksamheter som har stor betydelse för besöksnäringen.
Ltl Danne Sundman

Talman! Kommittén inledde sitt arbete 22 april 2008, så det är snart två år
sedan. Man kan inte ens med bästa välvilja påstå att detta har varit högprioriterat, när det har gått ett helt år efter att kommittén var klar. Kommittén var
ganska tydlig i sina skrivningar och hade till uppgift att ta fram förslag på
flera punkter.
När det gäller kommitténs betänkande så rör det också näringsrätten, inte
bara jordförvärvsrätten, som lantrådet nämnde här. I kommittén rådde ju tyvärr inte fullständig enighet, däremot var det en kvalificerad majoritet här i
lagtinget som stod bakom de skrivningar som kommittén tog. Hur avser man
lösa det i regeringen? Ska man med ett minoritetsbeslut i regeringen komma
hit med vissa ändringar och liberalerna är frånvarande från plenum? Eller
ska man försöka prata ihop sig? Jag antar att det är, som vanligt, oenigheten
mellan centern och liberalerna som gör att det här drar ut på tiden. Det är
bara att beklaga. Hur gör man med de saker där man inte var enig i kommittén?
Lantrådet Viveka Eriksson

Talman! Landskapsregeringen har konstaterat att i betänkandet finns det
väldigt många förslag på åtgärder. Det handlar om att, ändå med de begränsade resurser vi har, prioritera i vilken ordning vi ta de olika sakerna. Det
som har varit det mest akuta och det viktigaste har varit att komma tillrätta
med jag systemet med jordförvärvstillstånd och där har principer utarbetats.
Det har varit komplicerat att jämka ihop de här två ytterligheterna, bevarande som finns i systemet i jordförvärvsfrågorna samtidigt som förnyelse
och förändring i samhället också kräver att man ska kunna etablera t.ex. olika
näringsverksamheter inom planerade områden. Då tänker jag särskilt på besöksnäringen.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! I lantrådets förra svar framgick att man ännu inte har påbörjat
processen med lagstiftning. Det är nog en allvarlig brist eftersom det uppdagades i kommittén det faktum att förordningen som ligger till grund för beviljande av jordförvärvstillstånd saknar förhållningsfullmakt. Den får endast innehålla tekniska bestämmelser och inte några materiella bestämmelser. De
bestämmelserna ska vara på lagnivå. Inom områdena näringsrätt och hembygdsrätt finns det saker som rör lagstiftning.
Vi har alltså fortfarande inte fått det hit till lagtinget. Vi kommer ju inte att
få det under våren om inte lagberedningen är påbörjad, eftersom det är en
ganska omständlig process, det ska sedan ut på remiss och sedan kan det
komma hit till lagtinget. Det där blir tydligen först till hösten, vilket bara att
beklaga.
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Lantrådet Viveka Eriksson

Talman! Igen, den här landskapsregeringen har tagit tag i frågan. Vi vill
komma tillrätta med problemen. Därför har den parlamentariska kommittén
tillsatts, därför har vi utarbetat de nya principerna, därför kommer vi också
att gå vidare med lagstiftningsarbetet och därför har vi också haft kontakter
med regeringen i Helsingfors när det gäller kravet på finskt medborgarskap
för åländsk hembygdsrätt. I kommittén som ska jobba med ändringar av
självstyrelselagen finns vissa saker som ska lyftas upp som också kommer
fram i det här betänkandet. Det är många delar i det här betänkandet. Landskapsregeringen arbetar med de här frågorna i tur och ordning och i enlighet
med de resurser som vi har. Vi har väldigt begränsade lagberedningsresurser,
vi har ett omfattande lagstiftningsprogram. Det får man respektera. Vi får lov
att respekterar det i landskapsregeringen och lagtinget måste också respekterar det.
Talmannen
Nästa fråga ställs av ltl Camilla Gunell.
Ltl Camilla Gunell

Herr talman! Jag önskar ställa min fråga till näringsminister Jan-Erik Mattsson.
I gårdagens tidning går näringsminister Mattsson ut och säger att han spår
en lång strejk i skärgårdstrafiken med anledning av de förändringar som
landskapsregeringen vill göra i bl.a. avtalen. Jag undrar på vilka grunder som
näringsministern kommer med ett sådant uttalande? Är det så att ett varsel
redan föreligger? Eller har man inlett förhandlingarna med fackförbunden?
Minister Jan-Erik Mattsson

Herr talman! Det var en ren spekulation av mig om hur man på sikt ska
komma tillrätta med de höga bemanningskostnaderna inom skärgårdstrafiken.
Ltl Camilla Gunell

Det var en spekulation, säger minister Mattsson. Är det klokt av minister
Mattsson att i det här skedet spekulera i den här frågan? Vi vet alla att det här
handlar om avtalsförhandlingar och ganska känsliga sådana. Kan det inte
t.o.m. vara så att den här typen av uttalande väcker oro bland anställda, skärgårdsbor och företag, framförallt bland turistföretagare som är beroende av
att trafiken fungerar, eftersom ministern påstår att strejken skulle infalla under högsäsongen.
Minister Jan-Erik Mattsson

Fortsättningsvis, herr talman, så är det en ren spekulation ifrån min sida
huruvida man skulle komma tillrätta med de dyra avtal vi har i skärgårdstrafiken.
Ltl Camilla Gunell

Anser ministern att det är klokt att gå ut och spekulera i den här typen av frågor, när det handlar om förhandlingar, som jag har förstått att inte ens har
inletts ännu, utan de ligger och väntar på diskussioner? Är det så klokt att
man föregriper förhandlingarna och går ut och konstaterar och förutspår att
det blir den här typen av åtgärder?
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Minister Jan-Erik Mattsson

Herr talman! Huruvida det var klokt av mig att svara på en ren och konkret
fråga det får någon annan avgöra. Det har varit en spekulation ifrån min sida
på en ren konkret fråga hur man skall få ner kostnaderna i skärgårdstrafiken.
Talmannen
Nästa fråga ställs av ltl Roger Jansson.
Ltl Roger Jansson

Talman! Jag önskar tilltala fru lantrådet.
En regerings handlingsprogram är kittet som gör att regerandet kan hållas
så effektivt som möjligt. Vi kan säga att vi har ett annorlunda förhållande idag
jämfört med november 2007 när nuvarande regering bildades och nuvarande
handlingsprogram skrevs. Vi kan t.ex. se att kittet på något sätt har torkat till
vissa delar. För att få samarbetet att fungera i en regering så måste handlingsprogrammet vara up to date. I landskapsregeringens eget handlingsprogram på sidan 4 har landskapsregeringen skrivit; ”efter halvtid av mandatperioden kommer en utvärdering av handlingsprogrammet att genomföras.
Eventuella ändringar i strategier och mål föreläggs lagtinget i ett meddelande.” Hur är statusen på detta?
Lantrådet Viveka Eriksson

Talman! Den här frågan har vi tidigare diskuterat någon gång i lagtinget. Jag
har vid alla de tillfällen konstaterat att det är mycket troligt att det inte blir
någon halvtidsutvärdering i lagtinget via ett meddelande. Däremot har regeringspartierna, ledamöterna och ministrarna, vid halvtid gått igenom det tillsammans med deras funktionsgrupper i lagtingsgrupper. Vi har ett sådant system att lagtingsgrupperna följer sina ministrar inom olika områden och där
har man gått igenom handlingsprogrammet och sett vilka behov som finns
när det gäller att skriva upp eller skriva ned i det ekonomiska läget som vi befinner oss i.
Den ekonomi som vi fick en ta hand om, förhålla oss till och de begränsade
resurser som vi har att hantera handlingsprogrammet inom, gör att vi inte
kommer att kunna uppfylla handlingsprogrammet till alla delar. Men, när vi
har gått igenom handlingsprogrammet kan vi ändå se att väldigt mycket av de
åtgärder som vi ville sätta igång är genomförda. Många saker är igångsatta
och det finns ganska få saker som vi kommer att lyfta bort sist och slutligen.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! Både ekonomin och löftet i handlingsprogrammet om att offentligt redogöra för förändringar i regerandet talar för att det skulle erfordras en offentlighet i regeringens handläggning av de olika politiska frågorna som finns upptagna i handlingsprogrammet. Att i slutna rum sitta och
göra de här förändringarna kan inte anses förenligt med en normal demokrati. På något sätt måste det redogöras för allmänheten och för lagtinget.
Det kan knappast göras på annat sätt än i ett meddelande, som landskapsregeringen själv har föreslagit. Hur förklarar lantrådet den här modellen med
detta hemlighetsmakeri?
Lantrådet Viveka Eriksson

Talman! Det är definitivt inget hemlighetsmakeri. Landskapsregeringen har,
under de år vi suttit vid regeringsställning, regelbundet fört olika budgetar till
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lagtinget. I budgeten skriver vi vilka avsikter vi har när det gäller att följa upp
vårt handlingsprogram. I budgetsammanhang har det funnits en offentlig
diskussion om vilken riktning regeringen ska ta under budgetåret. Det har vi
tyckt att ha varit tillräckligt, då har lagtinget haft möjlighet att debattera den
förda politiken och allmänheten har haft möjlighet att följa den debatten.
Ltl Roger Jansson

Talman! Handlingsprogrammet gäller trots det. Om beslut strider mot handlingsprogrammet så bör man överväga att ändra programmet. Men det är inte
det som är det viktiga.
När jag gick igenom handlingsprogrammet igår så konstaterade jag att det
var många tiotals frågor som fortfarande är öppna och som antagligen, på
grund av den ekonomiska krisen, inte har kunnat fullföljas. Då vore det ju
rimligt att man till allmänheten skulle redogöra för att man inte kommer att
kunna fullfölja handlingsprogrammet till den här delen på grund av den ekonomiska krisen.
Det finns också andra frågor än ekonomiska frågor. Landskapsregeringen
skriver under lantrådets ansvarsområde; ”de omotiverade löneskillnaderna
mellan kvinnor och män är ett stort problem. Arbetsvärderingsprojekt med
ett tydligt i jämställdhetsperspektiv påbörjas i förvaltningen.” Jag har förstått att landskapsregeringen när det gäller de största problemen som finns i
löneskillnader i landskapet mellan viss teknisk personal vid sjötrafiken och
hälso- och sjukvården så har man exkluderat dem från arbetsvärderingen.
Lantrådet Viveka Eriksson

Talman! Ltl Roger Jansson lyfter upp en fråga där landskapsregeringen faktiskt har satt igång arbetet och jobbat ganska långt. Vi har haft en särskild
projektanställd för detta. Vi har haft en referensgrupp som har jobbat med
arbetsvärderingssystemet. Vi har kommit ganska långt i den processen. Nästa
steg blir att också gå in i löneförhandlingar och justera löner. Just i det här
skedet så kan man inte göra det när ekonomin ser ut som den gör. Men i enlighet med handlingsprogrammet har vi jobbat eftersom vi har byggt upp ett
system för hur vi i framtiden ska hantera de här frågorna.
Sedan vill jag understryka och påstå att bl.a. under den tid ltl Roger Jansson var lantråd så fanns det också ett handlingsprogram. Jag är säker på att
inte heller varenda en punkt i det handlingsprogrammet uppfylldes. Det är
klart att det finns väldigt mycket ambitioner i ett handlingsprogram och man
kanske inte når ända fram med alla frågor.
Talmannen
Nästa fråga ställs av vtm Gun-Mari Lindholm.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Talman! Jag önskar ställa min fråga till lantrådet.
Eftersom hon är landskapsregeringens politiska ledare önskar jag att hon
bringar ljus över den här frågan: Vilken är landskapsregeringens tolkning av
självstyrelselagen deklaratoriska stadganden om ålänningars rätt till jämförbara med Finland sociala förmåner?
Varför frågar jag det här? Det är med anledning av ministern Jan-Erik
Mattssons uttalande i media om jordbrukarnas rätt till avbytarservice på liknande nivå som i Finland. Däremot har minister Sjögren tidigare, i samband
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med barnomsorgslagen subjektiva rätt, hänvisat att samtliga förmåner ska
sättas ihop vid en jämförelse. Därför bör nu lantrådet bringa ljus över det här.
Lantrådet Viveka Eriksson

Talman! Vad jag har förstått så håller lagtingets utskott också på att bringa
ljus över här frågan just med anledning av barnomsorgslagen. Jag har förstått
att både social- och miljöutskottet har rett ut det och man har också hört
lagutskottet. Lagutskottet är väl ett utskott som många gånger brukar bringa
ljus över svåra konstitutionella frågor.
Landskapsregeringen och särskilt min syn på detta är nog den syn som ltl
Sjögren gav ord till. Man måste titta på helheten. I många fall har Åland betydligt bättre förmåner och i vissa fall har vi kanske inte, exakt bokstavstolkning, samma förmåner. Man måste titta på helheten, det är min syn på det.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Talman! Det är lantrådets ministrar som gör dessa uttalanden i media. Jag
kan tänka mig att människor som läser det här har trott att man talar med en
tunga och man har en gemensam syn vad beträffar garantilagen eftersom
man har hävdat den när det gäller föräldrarnas subjektiva rätta till barnomsorg.
Vi har däremot, ifrån vår grupps sida, talat om någon form av övergångsbestämmelser i barnomsorgen. Att de barn, som nu redan är i barnomsorg
medan den här lagen är gällande, också kommer att erbjudas barnomsorgsplats under den tid som man är i barnomsorg. Att lagen ska komma att gälla
endast de barn som föds efter det att lagframställningen har gått igenom. Hur
ser lantrådet på den saken?
Lantrådet Viveka Eriksson

Talman! Då är vi inne på barnomsorgslagen. De här övergångsbestämmelserna är en sak som jag antar att social- och miljöutskottet tittar på om det
överhuvudtaget är möjligt. Vi snuddade vid tanken när vi höll att bereda den
här lagframställningen och vi såg vissa problem i att ha ett sådant här tillvägagångssätt. Var drar man sedan gränsen? Jag förutsätter att social- och miljöutskottet, som nu hör personer och noga överväger, kommer att fundera
också på den här frågan. När det här ärendet debatterades i lagtinget så fanns
det en hel del ledamöter som gav sitt stöd till de här tankarna. Det kanske kan
vara ett sätt att komma vidare.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Talman! Jag tycker att lantrådet försöker slingra sig ur sitt politiska ansvar.
Det här har landskapsregeringen lämnat ifrån sig. Landskapsregeringens ministrar uttalar sig olika. Lagberedningsarbetet ligger under landskapsregeringens ansvarsområde, under lantrådets ansvarsområde. Jag tycker inte att
det är särskilt klädsamt att försöka skuffa det här i famnen på lagtinget.
I det här sammanhanget kan man ifrågasätta ministrarnas uttalanden vad
beträffar budgetens förverkligande, eftersom minister Jan-Erik Mattsson i
samma artikel säger att man kommer att sträva till att utöka avbytarservicen
på Åland i motsats till skrivningarna i budgeten. Då har vi en annan hjärtefråga; hemvårdsstödet, där man har sagt att man inte kan göra det. Men i frågan om avbytarservicen går man utöver budget och uttalar sig att man kommer att utöka servicen.
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Lantrådet Viveka Eriksson

Talman! Nu vet jag inte vilken fråga jag till slut ska svara på eftersom det blev
många olika bisatser här. Jag vill understryka att lantrådet och landskapsregeringen försöker nog inte slingra sig ur sitt ansvar. Vi har givit en lag om
barnomsorg där vi har gjort bedömningar. Men vi är också så lyhörda att vi
lyssnar till lagtinget om lagtinget kommer fram till att vissa ändringar behöver göras när det t.ex. gäller övergångsbestämmelser i barnomsorgslagen.
Landskapsregeringen kommer förstås att verkställa det i enlighet med det
som lagtinget säger. Det är självklart att vi lyssnar på den debatten. Men vår
lagframställning innehåller inte några övergångsbestämmelser, den saken är
ju helt solklar.
Talmannen
Nästa fråga ges till ltl Barbro Sundback.
Ltl Barbro Sundback

Även jag vill ställa min fråga till lantrådet.
I en rättstat är det mycket viktigt för medborgarna, när de vänder sig till
förvaltningen, att de får svar på sina ansökningar och frågor. I fjol i oktober
framkom det i offentligheten att det inom landskapsförvaltningen fanns
hundratals handlingar som inte hade besvarats av förvaltningens ansvariga
tjänstemän. Detta minskar kraftigt medborgarnas tilltro till landskapsregeringen och dess förmåga att sköta sina uppgifter. Enligt den lagstiftning vi
har från 2008 ska man få svar inom tre månader efter att man har lämnat in
en handling. Nu skulle jag önska att lantrådet redogjorde för dagssituationen
i den här viktiga principfrågan.
Lantrådet Viveka Eriksson

Talman! Landskapsregeringen och landskapsförvaltningen ska följa den lagstiftning som är regelverk för vår verksamhet. Så gäller också förvaltningslagen som stadgar om tre månaders tid. Det har funnits brister i det här. Det
som skedde, när det här blev väldigt uppmärksammat, var på grund av att det
finns ett system i vår förvaltning där man regelbundet följer upp ärenden. Ser
man då att det finns brister så tar man tag i det direkt. Det var också det som
skedde då. Vi har en ständig återuppföljning.
Ltl Barbro Sundback

Jag vet inte riktigt vad jag ska dra för slutsats av det svaret. Jag hade nog förväntat mig lite mera exakta uppgifter och fakta. Att regeringen avser att följa
lagen utgår jag ifrån. Det behöver vi inte få oss påskrivna på näsan. Jag har
själv lämnat in en förfrågan till landskapsläkaren vid hälso- och sjukvårdsbyrån den 2 november 2009. Det handlar om en principfråga som jag tycker att
är väldigt viktig, dvs om ÅHS styrelses beslut att begränsa medborgarnas rätt
att gå till den allmänna tandvården där jag undrar om det beslutet är förenligt med vår lag om hälso- och sjukvård. I dag är det april, det har gått snart
sex månader och jag har ännu inte fått svar. Vad ska jag nu göra?
Lantrådet Viveka Eriksson

Talman! Den politiska riktningen är väldigt klar. Från den politiska landskapsregeringen har vi antagit en lag. Vi har riktlinjer för hur det här arbetet
ska skötas. Det förs regelbundna uppföljningar. Det finns brister som man
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hela tiden måste påtala. Jag kan beklaga att ltl Sundback har ett ärende där
hon har fått vänta så länge. Det är ett fel som måste rättas till.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Jag vet inte om jag kan lita på det, men jag hoppas det. Det har
också visat sig att just vid den här avdelningen har en rad handlingar förkommit, de har försvunnit. Tydligen har ingenting gjorts för att få den här
tjänstemannen att fungerar enligt lagar och förordning. Jag tänker på alla
andra medborgare som inte har samma möjlighet som jag att framföra min
klagan i den här typen av ärenden, hur ska de göra? Jag tror inte riktigt på
pratet om att man följer lagen förrän jag åtminstone har fått svar på min
fråga. Det behövs nog ytterligare åtgärder, det är min bestämda uppfattning.
Lantrådet Viveka Eriksson

Talman! Igen, den politiska riktningen är helt klar. Vi har ett system som ska
följas. Det är beklagligt att det händer missöden. Det är sådana saker som
man tar i när de uppstår. När det gäller just detta så stämmer det inte att man
inte har tagit i det. Man har också gjort vissa åtgärder när ltl Sundback hänvisar till en särskild.
Talmannen
Nästa fråga ges till ltl Jörgen Strand.
Ltl Jörgen Strand

Herr talman! Jag vill ställa min fråga till finansansvariga ministern.
Jag vill återgå till artikeln där näringsministern uttalar sig eftersom det
egentligen berör finansministerns områden. Min fråga är tudelad.
I spörsmålet har både lantrådet och finansansvariga tydligt sagt att det är
budgeten och de kommande ramarna, som vi har satt, som gäller. Medan i artikeln säger näringsministern att det är någonting annat som gäller vad beträffar avbytare, att det är centerns agenda. Det skulle vara bra om finansministern kan klargöra om det är beskedet som vi fick i spörsmålsdebatten eller
om det är näringsministerns besked i media som gäller?
Den andra frågan gäller detta med att näringsministern spår lång strejk.
Det skulle vara bra om finansministern, som har hand om avtalsfrågorna,
också ger direktiv till sina förhandlare och tydligt klargör vad som gäller. Här
finns något dunkelt motiv om att regeringspartierna är skärgårdspartier och
därför skulle man på något sätt acceptera en strejk. Jag vet inte vad som gäller men kanske det går att reda ut den frågan?
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Mats Perämaa

Herr talman! Det blir lite besynnerligt att vi, vid en så här pass högtidlig tillställning, diskuterar tidningsartiklar och för ett resonemang om vad som står
i tidningarna. Det är en intressant situation. Men för att återgå till det som
ändå var sakfrågorna i frågan, för det första, vad gäller uttalanden om avbytarservicen, när jag på uppdrag av landskapsregeringen svarar på ett ställt
spörsmål i landskapsregeringen och svarar för den budget som vi har tagit
gemensamt, då svarar jag för det som har beslutats om i regeringspartierna
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gemensamt, det som lagtinget har beslutat och det som hela kollegiet har satt
sitt namn på.
Om sedan enskilda representanter för olika partier går ut och säger annat,
då är det en partifråga, inte en landskapsregeringsfråga, även om det kan bli
det i förlängningen. Jag har här talat för det som landskapsregeringen har
satt namnet på pappret.
Vad gäller avtalsförhandlingar så är strejk resultat av ett misslyckande,
som jag ser det. När landskapsregeringen går in i avtalsförhandlingar så har
vi ett mål; att vi ska få ett avtal som båda parterna kan acceptera. Det kommer att vara utgångspunkten i de förhandlingar som landskapsregeringen ska
föra.
Ltl Jörgen Strand

Herr talman! Skulle det vara centern som uttalar sig som grupp så skulle jag
kunna köpa det där resonemanget. Men här är det näringsministern som uttalar sig i landskapsregeringens namn till allmänheten som vi alla jobbar för.
Då är det oklart för mig vad som gäller. Om jag förstod minister Perämaa så
är det budgeten och de ramar som har tagits som gäller. Där var det klara besked.
Rätta mig om jag har fel, men jag uppfattade också att inte ligger någonting i det här utan det är ministerns egna spekulationer när det gäller strejkhotet. Det här har skapat en oro bland turistföretagare. Det berör inte bara
skärgårdstrafiken utan det berör också den kommersiella sjöfarten. Det skulle
vara mycket allvarligt för Åland om man efter en finanskris får en strejk och
den näring berörs som mest behövs för Ålands framtida utveckling.
Minister Mats Perämaa

Herr talman! Som ansvarig finansminister säger jag återigen; det som vi har
sagt i samband med budgetbehandlingen och det som vi har sagt i
spörsmålssvaret har mitt namn under. Fram till att någonting annat är beslutet så är det absolut det som gäller. Ramarna ska hållas i budgeten. Vi har
fortfarande en besvärlig ekonomisk situation. Om vi väsentligt börjar släppa i
den ekonomiska politiken så står vi inför stora problem framöver.
Som jag sade här tidigare, en strejk är ett resultat av ett misslyckande. Vi
vet alla att vi på det här området också behöver få ner våra kostnader. Det har
vi också redogjort för i budgeten. Min utgångspunkt är givetvis inte att man
utgår ifrån en strejk. Vi ska försöka nå den situationen att vi har acceptabla
kostnader, utan att vi ska nå det som är ett misslyckande.
Ltl Jörgen Strand

Tack, herr talman! Jag tycker att det var bra och rejäla svar, särskilt detta
med att kostnadsnivån är hög. Jag tror också att det finns ett ypperligt läge
att förhandla just nu, utgående ifrån att den här gruppen också någon gång
måste börja visa solidaritet med de människor som går arbetslösa och de
andra som tar sitt ansvar när det gäller lönekostnader.
Minister Mats Perämaa

Herr talman! Avslutningsvis skulle jag vilja säga att den ekonomiska finansiella krisen som drabbat det offentliga Åland gör att vi är tvungen att fatta besvärliga beslut inom många områden. Landskapsregeringen gör sitt yttersta
för att balansera de åtgärder som görs så att det ändå fördelas någorlunda
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jämnt i samhället. Vi prioriterar ändå vård, omsorg och skola. Jag upprepar
igen att många tuffa beslut har vi tagit och blir tvungna att ta för att säkerställa att vi inte sitter i en skuldbörda som drabbar ålänningarna framöver
och gör det betydligt besvärligare för kommande politiker.
Talmannen
Nästa fråga ställs av ltl Mika Nordberg.
Ltl Mika Nordberg
Talman!

Talman! Jag skulle vilja ställa min fråga till socialminister Katrin Sjögren.
Det har i media framkommit att antalet aborter totalt sett har minskat, vilket är glädjande. Däremot har aborterna bland ungdomarna ökat. När dessa
ungdomar söker hjälp hos sjukvården, den information som de får angående
alternativ t.ex. adoption och annat, är den informationen tillräcklig? Kan
samhället idag erbjuda dem ett alternativ till abort?
Minister Katrin Sjögren

Herr talman! Jag känner inte i detalj till exakt vilken information man ger
inom hälso- och sjukvården. Jag vet att vi har mycket kompetenta barnmorskor, vi har en utmärkt fungerande preventivmedelsrådgivning och vi har duktiga skolhälsovårdare. Jag tror att man i dagsläget får bra information. Däremot skulle man kunna utveckla sexualundervisningen i skolorna. Där kommer också landskapsregeringen, genom utbildningsavdelningen, att införa
hälsokunskap i skolorna, från höstterminen 2011, tror jag. Där tror jag att
också det här blir en väsentlig del i ungdomars hälsa.
Ltl Mika Nordberg

Är detta någonting som ytterligare kräver ändring i lagstiftningen eller är det
någonting som bara kan läggas in i studieprogrammet? Är det någonting som
man kan förvänta sig att kommer ifrån landskapsregeringen eller behöver
man lämna in motioner när det gäller detta?
Minister Katrin Sjögren

När det gäller hälsokunskap så är arbetet långt framskridet. Vi har haft kunniga lärare som har utarbetat material som för närvarande är på remiss. En
väsentlig del i det här materialet är att försöka förebygga och motverka barns
och ungdomars psykiska ohälsa. Det är ett arbete som är inne i slutskedet och
det finns en tidpunkt för införandet av hälsokunskap i skolorna.
Talmannen
Nästa fråga ställs av ltl Carina Aaltonen.
Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! Jag skulle vilja ställa min fråga till finansminister Perämaa i
egenskap som ansvarig för avtalsbyrån.
Finland är det enda land i EU där man permitterar lärare. Det har nu
gjorts i tio små finländska kommuner. Nu blir Åland den första och enda region i EU där statsmakten ska permittera lärare. Det är alltså ett mycket ovanligt förfarande. Permitteringar av personal är aldrig lätt och det blir i synnerhet mycket komplicerat och svårt när det handlar om lärare där elever och
ungdomar i förlängningen kommer att drabbas.
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Nu ämnar landskapsregeringen ”snuttpermittera” gymnasieskolornas lärare några dagar här och några dagar där under höstterminen 2010. Är finansministern medveten om att ”snuttpermitteringarna” strider mot lagen
efter prövning i Högsta domstolen?
Minister Mats Perämaa

Herr talman! När landskapsregeringen lade sitt budgetförslag för 2010 ingick
det att man på varje lönemoment skulle spara motsvarande två veckors avlöning. Vi sade att alla tänkbara möjligheter till frivilliga åtgärder och annat
som kan leda till inbesparingar ska utredas och utvärderas innan man i sista
ändan om det blir nödvändigt, vilket inte var något mål, skulle genomföra
permitteringar i enlighet med den lagstiftning som gäller. Nu har arbetet gått
vidare i förverkligandet av budgeten. I många och stora delar kan man genomföra inbesparingar via frivilliga åtgärder. Det tycker jag att är oerhört
bra, men det kvarstår fortfarande vissa delar.
Diskussioner har förts i ett beredningsskede mellan landskapsregeringen
och skolorna. Vi är i det skedet att permitteringsplaner börjar finnas tillhanda, som senare möjligen, via samarbetsförhandlingar, kan resultera i beslut. Landskapsregeringen är inte i det skedet att vi har tagit ställning till de
här frågorna och kunnat värdera förslagen i förhållande till lagstiftningen
ännu.
Ltl Carina Aaltonen

Nu blir det så att det här är en frivillig åtgärd i vissa skolor, där man kanske
inte har tillsatt en lärartjänst och på så sätt kan spara, medan det i andra skolor kommer att handla om tvång. Anser ministern att permitteringar av personal fortfarande är en skälig åtgärd? Är det värt pengarna i relation till all
den oro, all den olust och minskad arbetsglädje och arbetsmoral som hotet
om permitteringar skapar? Istället för att man skulle fokusera på utvecklingsarbetet är det permitteringsfrågan som tyvärr upptar mycket av gymnasielärarnas tankearbete just nu. Är detta värt pengarna? Är det möjligt att landskapsregeringen skulle kunna backa och ändra sig?
Minister Mats Perämaa

Herr talman! En klok landskapsregering tar givetvis till sig information hela
tiden och värderar saker i förhållande till den växande kunskapen. Permitteringsfrågan var en av de allra svåraste frågorna vi hade att ta ställning till i
samband med att vi lade budgetförslaget. Man måste komma ihåg att budgetförslaget gjordes i en situation där det inte fanns någon som helst kunskap
globalt heller om var finanskrisen kommer att bottna. Det vet man ännu inte
med säkerhet idag, men idag ser det ändå något ljusare ut. Permitteringar är
absolut ingen bra och trevlig sak, det säger sig självt. Det var ett av de svåraste besluten. Dessa värderingar, huruvida man värderar dem och om de
fortsättningsvis är bra, är någonting som landskapsregeringen kommer att
värdera och diskutera i samband med de exakta permitteringsplanerna.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Carina Aaltonen

Om man nu i alla fall inte tänker backa i den här frågan så den kännedom jag
har om detta så här långt, är att det handlar om ”snuttpermitteringar”, några
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dagar här och några dagar där. Skulle det inte vara mera rejält att permittera
12 dagar i rad så att de drabbade kan lyfta A-kassa och verkligen få minskad
arbetstid. När den här ”snuttpermitteringen” föreslås då får lärarna nog sänkt
lön men ingen A-kassa men de får nog behålla arbetsuppgifterna. Om det
dessutom är lagstridigt så är det ju tveksamt. Men hur blir det nästa år? Ska
man fortsätta med permitteringarna? Nu säger finansministern att man är
ovan med systemet. Men om man nu får in ett system för detta, är det då
också lätt att ta till det nästa år?
Minister Mats Perämaa

Herr talman! Bara för att man har ett system för hur man bereder permitteringar gör ju inte att det ändå är en lätt sak att genomföra det, för det drabbar
individens försörjning i förlängningen. Den här landskapsregeringen har ansett att permitteringar ska vara en temporär åtgärd. Om ekonomin inte utvecklas i en sämre riktning, än vad den ser ut att utvecklas idag, så kommer vi
att kvarstå vid det som vi har sagt här i lagtinget, att det ska vara en temporär
åtgärd.
Hur exakt permitteringarna slår i förhållande till lagstiftning och i förhållande till verksamhet, den diskussionen har den politiska landskapsregeringen inte fört ännu. Det kommer i det skedet då permitteringsplanerna diskuteras. Men givetvis ska permitteringar följa lagen.
Talmannen
Nästa och sista frågan ges till ltl Fredrik Karlström.
Ltl Fredrik Karlström

Herr talman! Jag ber att näringsminister Mattsson kommer till podiet.
Jag skulle vilja ha information om det projekt som hittills har kostat skattebetalarna, till dags dato, över 180 000 euro. Projektet skulle vara i fullgång
våren/sommaren 2008, men som idag fortfarande står oanvänt som ett monument över politiska hundra procent skattefinansierade misslyckanden.
Det jag vill ha mer information om är syreverket som står på Klintkajen. Jag
vill ha information om varför det står där två år senare och det inte har hänt
något? När kommer syreverket att vara i bruk och kommer man att utföra en
revidering av det här projektet?
Minister Jan-Erik Mattsson

Herr talman! Det är ju ett privatdrivet projekt. Det hade väl all vällovlighet
när det sjösattes, om man säger så trots att det inte är sjösatt. Men det beviljades ju mycket riktigt 100 procent stöd för att syresätta bottenvatten eller
pumpa upp syrefattigt bottenvatten och få det syresatt på ytan. Jag kan inte
här och nu uttala mig om huruvida det här projektet kommer att lyckas. Projektet har haft en projektledare, en privat person som har drivit det. Av någon
anledning har man inte fått projektet färdigt. Vi har beviljat en del mer
pengar och förlängt projekttiden. Min förhoppning är att det ska kunna sjösättas och komma i funktion. Det är ju ett pilotprojekt, ett test att försöka få
syrefattigt bottenvatten att komma upp till ytan och syresättas.
Ltl Fredrik Karlström

Håller näringsminister Mattsson med om att det här är ett typiskt exempel på
när samhället går in och finansierar projekt till 100 procent, att det blir på det
här sättet. Projekt som var budgeterat till 150 000 är idag 22 procent dyrare.
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Projektet är fortfarande inte i sjön. Vi kan troligtvis konstatera att om ett
halvår eller ett år kan den här diskussionen föras igen och vi måste tillföra
ännu mera medel för att få ett slutresultat på projektet. Det finns tjänstemän i
förvaltningen som ägnar tid och resurser åt att följa upp, granska och kontrollera. Är det inte snart dags för landskapsregeringen att upphöra med projekt som skattefinansieras till 100 procent när man gång på gång ser hur det
går och vad resultatet är?
Minister Jan-Erik Mattsson

Herr talman! Ltl Karlström ställde frågan huruvida det här projektet kommer
att revideras. Det är revisionsbyråns uppgift. Jag misstänker att det här är ett
s.k. pilotprojekt så det kommer säkerligen att också revideras och få en revisionsrapport.
Huruvida vi ska finansiera pilotprojekt som detta, till 100 procent i framtiden, kanske jag inte ska uttala mig direkt om. Vi har ett vattenåtgärdsprogram på fiskeribyrån som medger finansiering till 100 procent just för att
kunna göra pilotprojekt. Så länge det programmet är ikraft, fram till 2013, så
är det fullt möjligt att nya projekt kan komma. Men man bör ju noggrant värdera dem och dess möjligheter att bli framgångsrika.
Ltl Fredrik Karlström

Innan jag avslutar det här, herr talman, detta projekt kom till min kännedom
efter medias skriverier, finns det fler sådana här projekt som pågår just nu
och som ev. kommer att komma framöver som man vet om? Det är trots allt
182 000 euro av skattebetalarnas pengar som pilotprojektet använder. Finns
det flera dolda eller icke dolda projekt som landskapsregeringen sysslar med?
Minister Jan-Erik Mattsson

Herr talman! Det här projektet är ett arvegods från den tidigare regeringen.
Huruvida det finns flera projekt ifrån den tiden så känner jag till ett projekt
som förhoppningsvis är framgångsrikt. Det är syresättningsprojektet i Kaldersviken på gränsen mellan Jomala och Finström. Där har vi fått rapporter
och utvärderingar som visar på att det har haft en positiv inverkan på vattenmiljön i Kaldersviken.
Nyligen har regeringen beviljat medel till en storskalig försöksodling av
musslor, som också är ett liknande projekt. Det är ett pilotprojekt och
huruvida det blir framgångsrikt återstår att se.
Frågesunden slutar
Frågestunden är därmed avslutad. Nästa plenum hålls idag kl. 10.30. Frågestunden är
avslutad. (Frågestunden avslutads kl. 10.25).
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Andra behandling
1

Religionskunskap i grundskolan
Kulturutskottets betänkande (KU 4/2009-2010)
Landskapsregeringens framställning (FR 17/2009-2010)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens
framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med kulturutskottets förslag.
Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad.

Föredras
2

Hemligstämplande av Skarvenrapporten
Ltl Mika Nordbergs enkla fråga (EF 8/2009-2010)
Enkel fråga ska läsas upp av frågeställaren och därefter ger lantrådet eller därtill utsedd
minister svar på frågan. Frågeställaren får efter det hålla högst två anföranden som
också kan besvaras. Annan diskussion är inte tillåten. För svaret på frågan tillämpas
ingen tidsbegränsning medan de övriga yttranden inte får överstiga tre minuter.
Ltl Mika Nordberg

Herr talman! Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att lagtinget ges möjlighet att klargöra ansvarsfrågorna för budgetöverskridningarna samt förseningarna gällande m/s Skarven?
Lantrådet Viveka Eriksson

Herr talman! Landskapsregeringen kommer inom vårsessionen att avge en
tilläggsbudget till lagtinget. I den tilläggsbudgeten kommer vi bl.a. att belysa
Skarvenfrågan och redogöra för historik, bakgrund och alla komplikationer
som finns och har funnits i den här frågan. Således kommer lagtinget i den
tilläggbudgeten att ha ett bra underlag så att man kan debattera frågan och
att man kan granska den i både plenum och utskottsarbetet. Jag förutsätter
sedan vidare att landskapsrevisorerna, som är utsedda av lagtinget, alltså lagtingets förlängda arm, följer upp frågan i sitt revisorsarbete och i sin revisorsrapport.
Ltl Mika Nordberg

Herr talman! Jag skulle vilja att lantrådet specificerar lite hur man resonerade när man beslöt att hemligstämpla utredningen. På vilka grunder gjorde
man det?
Lantrådet Viveka Eriksson

Herr talman! Skarvenrapporten är inte längre hemligstämplad. Bakgrunden
till varför den under ett kort skede var hemligstämplad var att vår förvaltningschef, tillika rättschef, efter att ha haft diskussioner med förundersökningsledaren, konstaterade att genom att han förde över Skarvenrapporten
för vidare utredning hos polisen så föll den under rikets sekretesslagstiftning.
Landskapsregeringens uttryckliga önskan var att Skarvenrapporten borde ges
offentlighet så fort som möjligt för att man skulle kunna ta del av den och för
att man också skulle kunna ha den politiska processen.
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Ltl Mika Nordberg

Herr talman! Jag tycker inte att jag fick riktigt svar på min tilläggsfråga. Man
ansåg att den måste vara hemligstämplad för att polisen skulle ta sig an det
här ärendet, men det har framkommit i media att polisen inte ens hade hunnit titta på den när man inom 24 timmar hävde hemligstämplandet. Hur resonerade lantrådet då?
Lantrådet Viveka Eriksson

Herr talman! Den saken är ganska klar. Förundersökningsledaren gjorde den
bedömningen, efter att ha tittat på rapporten, att det fanns möjlighet att ge
offentlighet åt rapporten. Utgångspunkten var att rapporten skulle ligga till
grund för polisens vidare utredning och kunde också därmed förorsaka problem för utredningen om den varit offentlig. Efter att förundersökningsledaren gjorde bedömningen att man kunde ge den offentlighet blev den offentlig,
vilket jag och landskapsregeringen välkomnade. Vi underströk att det var viktigt att så fort som möjligt få den offentlig så att alla kunde ha tillgång till den.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Remiss efter bordläggning
3

Allmän vaccinering mot kondylom
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 33/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkännes? Godkänt
Diskussion.
Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! För tre år sedan debatterade vi här i lagtinget en motion med
mig som första undertecknare. Den handlade om införandet av allmän vaccination av åländska flickor för att förhindra livmoderhalscancer. Den motionen förkastades. För två år sedan hade vicetalman Gun-Mari Lindholm en
motion som ville att landskapsregeringen skulle ta fram ett allmänt vaccinationsprogram mot HPV-virus i syfte att förebygga livmoderhalscancer. Den
gången gick det bättre. Då konstaterade social- och miljöutskottet att de som
jobbar med frågorna dagligen, dvs. sjukvårdspersonal och läkare, rekommenderar att man inför HPV-vaccination. Det som talar emot är kostnaderna,
men inte heller de är så stora i relation till hälsovinsterna.
I fjol fick vi i social- och miljöutskottet information om att ett vaccinationsprogram med tre vaccinationstillfällen per person totalt skulle kosta ca
450 euro, eller ca 50 000 euro per år för landskapets del. Trots detta bedömde lagtinget att det här är så viktigt att man gav landskapsregeringen i uppdrag att utreda ett vaccinationsprogram.
Eftersom vi inte har fått någon information om vare sig tidtabell eller hur
det kommande vaccinationsprogrammet ska utformas, menar jag att den här
motionen, som bygger på en allmän vaccinering mot kondylom, passar bra in
i sammanhanget och borde tas med i den kommande utredningen. Kondylom
är en av de vanligaste könssjukdomarna som vi har och som årligen drabbar
många ålänningar.
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I dagsläget finns det vaccin mot kondylom. Det är en sjukdom som förorsakas av viruset Humant Papillomvirus, alltså HPV. Alla som har sex riskerar
att bli smittade. Har man en gång fått det så är det svårt att bli av med det,
sjukdomen kan t o m bli kronisk.
Det finns idag ett godkänt och effektivt vaccin som förebygger smitta mot
HPV 6 och 11 och det är de vanligast förekommande. Vaccinet skyddar också
mot HPV 16 och 18, som är de vanligaste förekommande HPV-typerna vid
livmoderhalscancer. Kondylom kan vara ett förstadium till cancer.
I dagsläget finns det ingen statistik om hur många som drabbas på Åland,
men i Sverige har man redan infört vaccineringen inom skolhälsovården och
det har man också gjort på flera platser i Finland. Kondylom ger dem som
drabbas smärtor och besvär, som kan bli långvariga och svåra att behandla.
Vaccinet kostar förstås, men det gör också alla prover som tas idag, alla
undersökningar och behandlingar, som, om man vaccineras, skulle kunna
slippa.
Med tanke på hur snabbt det gick att införa vaccination till hela befolkningen mot svininfluensan så borde de här vara betydligt lättare att genomföra. I klämmen säger vi att man bör införa allmän vaccinering mot kondylom
för ungdomar mellan 12 och 26 år. Tack, herr talman!
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Herr talman! Jag funderade på åldersgränsen som ltl Aaltonen har satt
till 12-26 år. Den här typen av vaccination måste man ge före sexdebuten och jag anser att det är rätt så orealistiskt med 26 år i så fall. Man
kan vara bärare av viruset och det hjälper inte att vaccinera om man redan är bärare.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Det är någonting som utskottet i en behandling får utreda,
var gränsen ska gå. Det är som ltl Eriksson säger att man helst bör ha
tagit vaccinet innan sin sexdebut, men inte har alla tolv- och femtonåringar haft sin sexdebut. Det får vi som sagt diskutera vidare i utskottet.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Herr talman! Vi har ju redan behandlat den här typen av motion en gång
och undersökt allt om den här saken. Det förvånar mig att ltl Aaltonen
tar upp det här igen så här snabbt efter vår förra behandling.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Den diskussion vi hade i utskottet och den motion som vi
då diskuterade handlade om allmänt vaccinationsprogram i syfte att förebygga livmoderhalscancer. Det här är att man ytterligare tar kondylom
med in i vaccinationsprogrammet. Det är ett komplement helt enkelt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Katrin Sjögren

Herr talman! Jag delar lagtingsledamöternas åsikt, de som har lämnat motionen, och också social- och miljöutskottets slutsatser i betänkandet. Att vaccinera är ett modernt förebyggande hälsovårdsarbete. Under hela den här
mandatperioden har landskapsregeringen haft kontakt med riket i frågan.
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Den senaste allmänna vaccinationen som man har infört i det allmänna vaccinationsprogrammet är vaccinationen av rotavirus. Det är en diarrésjukdom
som drabbar småbarn och som förorsakar ett väldigt stort lidande. Från ministeriets sida valde man att föra in allmän vaccination för Rota först och sedan eventuellt komma med HPV-viruset.
De signaler som vi har fått när vi har varit i kontakt med ministeriet är att
man beräknar att införa det som en allmän vaccination 2011 eller 2012. Det
betyder att vi också, som en del av den nationella hälsan, får det allmänt i vårt
vaccinationsprogram. Vi skulle absolut kunna gå före och starta redan nu,
men där har vi också ett speciellt bekymmer för Åland, nämligen TBEvaccinationen. Den har hittills betalats av riket eftersom det på Åland förekommer fästingburen meningit i så stor utsträckning och den subventioneringen upphör nu. I fortsättningen måste vi betala den vaccinationen själva.
Det är ett problem som vi måste lösa först. Vi har som sagt var indikationer
på att det kommer att ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet 20112012.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Har man funderat på att gå före riket? Enligt de uppgifter
jag har skulle det kosta, om det ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet, 10 000 euro. Man borde fundera på detta eftersom det kan bli
en klassfråga, de föräldrar som har pengar har råd att vaccinera sina
döttrar, medan de som är mindre bemedlade kanske inte har dessa
pengar. 10 000 euro är en hel del pengar, men i sammanhanget är det
ganska litet, om den siffran stämmer.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Visst skulle det vara mest jämlikt och rättvist att det skulle
ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet. Man gör också försök, de
orter i Finland som har börjat med detta är en del av ett nationellt projekt. Man kan säkert fundera på det, jag motsätter mig absolut inte det.
Jag tycker också att det här är en fråga för ÅHS styrelse att ta ett beslut.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Jag tycker att man borde titta på detta. Stämmer den uppgiften jag har fått, vilket jag inte är helt säker på, är det en relativt liten
peng i förhållande till det lidande och de kostnader samhället drar på
sig, när någon drabbas av följderna av att man inte har vaccinerat sig.
Säkert kan styrelsen titta på det, men ministern borde också ta en diskussion och sätta sig in i frågorna eftersom det sist och slutligen är en
budgetfråga.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! I dagsläget har vi diskussioner och information från ministeriet. Vi har fått indikationer på att det ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet. Det som är akut att lösa för Åland är TBEvaccinationen, där vi kommer upp i stora kostnader, som vi måste ersätta själva.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Jag vill tacka ministern för klargörandet att det eventuellt
kan komma att ingå i ett nationellt vaccinationsprogram. Handlar det då
om att vaccinera de unga tjejerna eller är det både flickor och pojkar?
Den här motionen som jag presenterar nu, utgår från att alla pojkar och
flickor ska vaccineras. På så sätt får man ett heltäckande skydd. Även
pojkar som har kondylom kan sprida smittan vidare. Känner ministern
till hur det här ser ut?
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Det vet jag inte, men en spekulation är att det både skulle
gälla flickor och pojkar. På det viset får man ett ännu bättre skydd än om
man bara vaccinerar flickor. Det är ett bekymmer både för pojkar och
för flickor. Blir det en del av det allmänna vaccinationsprogrammet så
skulle jag tro att man vaccinerar både pojkar och flickor.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! För ungefär ett år sedan godkände lagtinget vtm Lindholms motion om att man ska ta fram ett allmänt vaccinationsprogram.
Hur långt har arbetet med det programmet kommit på Åland? Är det så
att man bara väntar på vad Finland gör och sedan följer efter?
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Vi har kontakter och följer med utvecklingen på ministeriet när det gäller allmänna vaccinationsprogrammet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Herr talman! Jag tycker att det är en bra diskussion och jag är tacksam över
att ltl Carina Aaltonen lyfter den här frågan. Den tangerar också, helt enligt
motionsställaren, den motion som jag själv har lämnat in och den som har
blivit behandlad. En fråga uppstår i den här debatten, vilket jag själv har trott
att har varit på ett annat sätt än vad vi har fått information här idag från minister Sjögrens sida. När det gäller vaccinationsprogram säger hon att det här
är någonting för ÅHS' styrelse att besluta om. Jag har utgått från, och därför
har jag också lyft frågan i lagtinget, att det är någonting som ligger på landskapsregeringsnivå. Att det är landskapsläkaren som tar initiativ, eller åtminstone bereder ärendet och ser till att det blir genomförbart och förverkligt. Enligt mitt sätt att se är det ingenting som vi behöver göra så precis som
man har gjort i Finland. Vi vet att det här är ett gångbart, ett framgångsrikt
sätt. Livmoderhalscancervaccination är inte det enda allenarådande för att få
bot och bättring för livmoderhalscancer, men det tillsammans med papaprovtagningen ger ett ganska fullgott skydd för den sjukdomsformen. Jag skulle
gärna vilja att ministern utvecklar uttalandet om att man kan ta initiativet
och genomföra ett vaccinationsprogram genom ett beslut i ÅHS' styrelse. Jag
har inte trott att vi har kunnat det, men är det så är jag den första att ta upp
det här på nästa möte.
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Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Jag får vara lite tydligare. Från landskapsregeringens sida
har vi i dagsläget prioriterat TBE-vaccinationen och vi måste få den att
fungera eftersom vi nu blir tvungna att ersätta den helt och hållet själva.
Landskapsregeringen anser att vi kan invänta det allmänna vaccinationsprogrammet. Enligt de kontakter som vi har haft så införs det 2011
eller 2012.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det hörde jag och det förstår jag att det blir en ekonomisk
fråga, det är inte mera fråga om verkställighet. Det blir det väl också i
slutändan, för att kunna verkställa någonting måste man ha medel att
göra det. Min fråga är att om det är möjligt att endast genom ett beslut i
ÅHS' styrelse kunna genomföra ett vaccinationsprogram, att vi kan diskutera det är jag helt införstådd med, det kan vi göra med de flesta frågor, men kan vi besluta om att vi ska genomföra det. Om summan, som
ltl Strand nämnde, stämmer, 10 000 euro, tror jag att vi kan tidigarelägga än i ett vaccinationsprogram 2011 och 2012.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! När det gäller vaccinationer tror jag att jag får backa där,
det är nog landskapsregeringen som bestämmer, eftersom vi inte kan
prata om ett par år. Börjar vi vaccinera måste vi fullfölja hela vaccinationsprogrammet. Vi pratar om årskostnader, det här är en kostnad som
blir år efter år. Tittar man på de uppgifter som jag har så kostar vaccinationerna idag 400-500 euro per individ och det här ska fortsätta löpa
efter tiden. Jag har inte några beräkningar på vad det skulle kosta om
man bara skulle vaccinera flickorna eller om man också ska vaccinera
pojkarna. Att genomföra allmän vaccination är ett grannlaga och gediget
arbete som kräver stora resurser också hos landskapsregeringen. Sådana
resurser har vi inte i dagsläget.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag är inte säker på om det är bättre att landskapsregeringen
gör det, det kan vara det om kompetensen ligger där. Om behörigheten
ligger där är det naturligtvis också där man ska ta besluten och inte i en
lägre verksamhet som i ÅHS styrelse. Jag hoppas i alla fall, oavsett var
det här ska tas, att det tas och ganska snabbt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Camilla Gunell

Herr talman! Det var intressant att följa dialogen mellan ledamot Aaltonen
och vtm Lindholm och de svar som kommer från landskapsregeringens sida.
Det är väldigt viktigt att landskapsregeringen följer lagtingets beslut än att se
vad ministerierna väljer att göra på finska sidan, de som i sin tur följer Finlands riksdags riktlinjer och beslut. Nog är det väl viktigare att landskapsregeringen lyssnar till lagtingets vilja och verkställer en motion, som visserligen
har kommit från oppositionen, men trots det har blivit enhälligt antagen i
Ålands lagting. Det är det som ska vara riktgivande för landskapsregeringens
arbete snarare än vad ministerierna i riket väljer att prioritera.
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Jag blev också väldigt förvånad över att minister Sjögren skjuter över ansvaret för de här frågorna till ÅHS' styrelse. Jag uppfattar inte att det är vår
roll som politiker i en politiskt tillsatt styrelse att hantera den här typen av
medicinska frågor. Det är helt klart regeringen som ska komma med de allmänna riktlinjerna till ÅHS vad gäller vilka vaccinationer och program som
ska gälla och det är väl främst landskapsläkaren som ska ta initiativen och
följa upp vilken hälso- och sjukvård som ska ges inom ÅHS. Det är väldigt
viktigt att klargöra skillnaderna där. Det förvånar mig mycket att man väljer
att betona sin kontakt till ministerierna snarare än det som är lagtingets beslut.
Jag vill också kommentera kostnaderna för vaccinationen. Jag tror att man
väldigt fort kommer på en pluskalkyl. Jag vet inte vad ett cancerfall kostar i
genomsnitt, men eftersom vi har två fall av livmodercancer per år på Åland
och det kunde avhjälpas med vaccinationer plus att man kan minska väldigt
mycket på besök och undersökningar osv. för alla de som har kondylom eller
misstänkt kondylom, så betyder det, tror jag, ekonomiska vinster plus att
man förstås vinner i allt det lidande som människor idag dras med på grund
av de här sjukdomarna. Tack herr talman.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Naturligtvis ska landskapsregeringen följa lagtingets beslut. Hur landskapsregeringen följer lagtingets beslut blir uppenbarligen
en tolkningsfråga. När det gäller smittosamma sjukdomar för både
människor och djur har vi väldigt lite kompetens i huset. När det gäller
djursjukdomar har landskapsveterinären tät kontakt med ministerierna
och samma sak när det gäller vaccinationer och smittosamma sjukdomar för människor. Hela svininfluensapaketet skulle vi aldrig ha rett
upp själva. Det är en del av landskapsregeringens arbete att ha kontakter med ministerierna. Vi har alldeles, alldeles för lite resurser för att
göra stora omfattande utredningar och studier själva.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Naturligtvis är det så. Det är väldigt viktigt att landskapsläkaren och de sakkunniga i förvaltningen använder sig av all tänkbar
kunskap från alla håll och kanter och de får naturligtvis ha vilka kontakter de önskar, men det förvånar mig att man underordnar lagtingets beslut ett allmänt vaccinationsprogram på rikssidan. Det var det min fråga
gällde.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Där har jag försökt förklara för lagtinget att vi i dagsläget
prioriterar allmän vaccination för TBE. En specifik fråga för Åland och
som också förorsakar ett stort lidande, Åland har 16-33 personer som
insjuknar varje år i en kraftig och svår hjärnhinneinflammation. Visst
kan vi stå här och prata pengar och prioriteringar, men så ser verkligheten ut. TBE-vaccinationen måste få komma igång och fungera på ett
optimalt sätt.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Det ekonomiska argumentet har vi olika uppfattning om.
Jag tror nämligen att vi skulle hamna på plussidan om man införde vac-
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cinationen snabbare för vi skulle få ett totalt sett minskat antal både
undersökningar, besök och fall av livmoderhalscancer. Det är märkligt
att man inte, i de fall lagtinget har tagit beslut i frågan, väljer att från
landskapsregeringens sida återkomma till lagtinget om man har konstaterat att det här kommer man inte att göra. Det borde i så fall framgå av
någon typ av budgetdokument eller liknande där man konstaterar att
regeringen inte kommer att följa det som lagtinget har önskat sig.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Herr talman! Jag tycker inte att det är bra att ltl Gunell antyder att det
är två fall per år av livmoderhalscancer som skulle bero på könssjukdomen kondylom för det behöver det inte vara. Det finns ingen statistik på
det.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Jag relaterar till bakgrunden som det här ärendet härstammar från. Man har diskuterat dessa saker tidigare i två olika motioner som har handlat om framför allt livmoderhalscancer, nu kommer
vi med ytterligare en motion som handlar om kondylom. Totalt sett för
hela paketet eftersom landskapsregeringen ska komma med ett vaccinationsprogram, innefattar det enligt vår förhoppning både livmoderhalscancer och kondylom. Till de delar det handlar om samma virus, det
är inte mitt specialistområde, men det är viktigt att programmet är så
omfattande som möjligt.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Herr talman! Jag tycker fortfarande att det inte är bra att människor
som har drabbats av den här typen av sjukdom ska få känslan av att de
själva har orsakat det på grund av att de inte har skyddat sig på rätt sätt i
sexuella förhållanden. Eftersom det inte går att säga att fallen har berott
på kondylom tycker jag att det är bättre att inte säga det. Tack.
Ltl Camilla Gunell, replik

Talman! Ja, det var definitivt inte min avsikt att skuldbelägga någon
som har drabbats av sjukdom på grund av slarv utan tvärtom är det så
att kondylom kan vara ett förstadium till livmoderhalscancer och därför
är frågorna intimt förknippade med varandra.

Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade. Begäres ordet ytterligare? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet .
Remiss
4

Bullerlag
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 43/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkännes? Godkänt
Diskussion.
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Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! Dagligen exponeras vi för olika ljud omkring oss. Buller är det
miljöproblem som påverkar flest människor i Sverige enligt en miljöhälsorapport från Socialstyrelsen som kom ut i fjol. Framför allt handlar det om
störande ljud av olika slag, t ex från trafik, ventilation, maskiner, röster, musik, slammer och mycket, mycket annat. Det är aldrig riktigt tyst förutom när
det blir elavbrott. Tystnaden har blivit en alltmer exklusiv upplevelse. Det är
inte bara kraftigt buller utan också monotont malande av lågfrekventa ljud,
speciellt bastoner, som kan orsaka besvär både hos dem som redan har en
funktionsnedsättning av hörseln och hos barn och ungdomar som ofta vistas i
ljudrika miljöer. Antalet personer som drabbas av hörselskador ökar alltmer
alarmerande.
Jag är medveten om att införa en bullerlagstiftning på Åland är en kontroversiell fråga. Det finns säkert sådana som tycker att vi har tillräcklig lagstiftning som begränsar företagare och evenemangsarrangörer eller vad det nu
kan vara frågan om. På Åland har vi ingen lagstiftning som begränsar buller
och som fastställer bullernivåer. Vi har inte de klara tydliga spelreglerna som
jag också tror att näringsidkare och andra gärna ser att vi skulle ha. ÅMHM
beviljar tillstånd idag, men då ser man på finländsk och svensk lagstiftning
och deras normer och så försöker man få ihop någonting som skulle vara
riktgivande också hos oss. Jag anser att det bör finnas en handlingsplan över
hur vi kan minska buller och reglera ljudnivåer inom olika områden i samhället. Det handlar om både utomhusmiljöer och inomhusmiljöer samt på
allmänna platser och offentliga utrymmen. Jag känner till att personer med
hörselnedsättning idag har väldigt svårt att vistas i t ex sporthallar, restauranger, kaféer eller andra lokaler där ljudnivåerna tidvis är höga.
Vi börjar komma en bit på vägen när det handlar om att installera hörselslingor i offentliga utrymmen. Vi har en lång väg att gå innan man har fått
hörselslingorna i användning överallt, men det är också minst lika viktigt att
ljuddämpande material används i så hög utsträckning som möjligt när man
bygger och inreder alla offentliga byggnader. Jag tänker på när jag var med
min sons fotbollslag i Baltichallen och det var ett oerhört oväsende där och
sedan fortsatte vi till en simhall och där fortsatte ljudet. Det är väldigt svårt
med ljuddämpande material i stora allmänna byggnader. Man vill inte vistas
någon längre tid i dessa miljöer. Hörselskadade behöver i genomsnitt tio
decibel lägre ljudnivå i omgivningen än vad personer med normal hörsel behöver för att kunna följa med ett samtal.
Med anledning av det här föreslår vi att lagtinget hemställer om att landskapsregeringen omgående tar fram en lagstiftning, som begränsar buller och
i stöd av lagen utarbetar en handlingsplan för att minska ljudnivåerna i de offentliga miljöerna i samhället.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Motionen berör en intressant, komplex och viktig frågeställning, buller i samhället. Det är ett väldigt brett område. Vi kan dela upp det i
olika typer av buller och börja med skadligt buller. Där har utvecklingen gått
ganska långt, inom arbetarskyddet har man begränsat antingen bullerkällan
eller så skyddar man människor från buller jämfört med hur det var förr i
bullriga miljöer i maskinrum osv. Där har utvecklingen gått ganska långt.
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Sedan finns det skadligt buller i offentliga miljöer, som kanske är kärnfrågan här och som ltl Aaltonen berörde, i sporthallar osv. Där pågår det också
utveckling, men visst är det en brist, det bullrar väldigt i offentliga miljöer.
Man har inget val som brukare av dessa offentliga miljöer, annat än att ha
öronproppar om man vill skydda sig. Det är också en väldig skillnad på person och person. Man förstår inte problematiken förrän man är hörselskadad.
Då inser man att man borde ha undvikit dessa miljöer.
Det finns mycket teknik att ta till, man genererar buller i onödan. Det bästa
av bullerbekämpning är att försöka påverka källan. På daghemmen t ex har
man ett öra som lyser rött när det är för mycket buller. Då vet barnen att de
måste prata lite tystare. Det finns många sådana lösningar för att motverka
bullerkällan.
Det finns också en tredje sorts buller, som kanske är subjektivt. Det är inte
några höga skadliga bullernivåer, men det är irriterande och det påverkar ens
livsmiljö. Man kanske bor vid en spannmålstork, man kanske bor väldigt nära
en farled och färjorna passerar, det bullrar i stugan osv. Det finns många sådana exempel. Sist och slutligen beror det på den subjektiva inställningen, vad
man tycker om att höra och om man har förståelse för att det måste bullra lite
för att Åland ska rulla vidare, för att ekonomin ska gå ihop osv. Mycket av
bullret kommer sig av ekonomisk verksamhet och skulle Åland vara helt obebott skulle det vara mycket tystare. Vi skulle inte ha några bilar, färjor osv.
som bullrar, inte några rockkonserter osv.
Den stora utmaningen är att där det får bullra måste man vara väldigt noga
med att reglera när det bullrar och hur det bullrar och försöka minska den totala mängden buller, men låta vissa verksamheter höras. Framför allt ställa
höga krav på att verksamheten använder bästa tillgängliga teknik för att
minska bullerkällan. Det kan också vara naturligt buller, det kan vi inte påverka, fåglarna sjunger, det finns åskväder osv. Säkert retar sig någon på det
också. Själv tycker jag mycket bra om de naturliga bullren, oberoende om det
är åska eller fågelsång, som i morse när jag tog min promenad kl. 6.
Hur som helst tror jag att det är svårt att ta en lagstiftning. De lagstiftningar som finns i både Finland och Sverige är svåra att följa. Det är väldigt stor
skillnad från fall till fall vad det är för typ av buller, hur högt det är, vilka tider
på dygnet, över året, om det är ett konstant buller året runt och om det hänför sig till viss verksamhet. Framför allt, för att uppnå någon sorts hållbar utveckling, att väga mängden buller mot ekonomisk nytta är den stora utmaningen. Vi har ÅMHM, när man beviljar miljötillstånd försöker man väga in
både svenska och finska principer beroende på vilken verksamhet det berör.
Hur som helst är det en angelägen fråga och jag tycker att särskilt den delen av klämmen där man i offentliga miljöer ska försöka begränsa buller ytterligare är en angelägen sak.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack herr talman! Inledningsvis kan jag konstatera att vi från talmanskonferensen har gjort lite åt bullret, vi har begränsat taltiden här i salen.
Skämt åsido, när man kommer in på det här med buller är det som att
kasta sten i glashus. Ett buller som många är väldigt mycket emot är det
här med motorbana. Det är ett buller som man kan tycka att är ett onödigt buller, många vill på fritiden koppla av och kan bli väldigt störda av
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den här typen av buller. Hur sätter man det i förhållande till att man tar
initiativ i den här frågan?
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det är därifrån mitt engagemang och även i någon mån
min sakkunskap kommer om buller och bullerbekämpning. Det handlar
om subjektiv inställning. Det är många som retar sig på många andra
buller som kommer sig av turistverksamhet eller idrottsverksamhet som
inte handlar om motorsport. Det finns också många som tycker om bullret som kommer från motorsport. Det är en subjektiv inställning. För att
alla ska kunna samverka sida vid sida borde man kanske tänka på att i
idrottsparken borde man inte ha en speakerröst när man har en fotbollsmatch. Det är inte alla som är fotbollsintresserade. När det är simtävling på Mariebad borde inte de som inte är med i simtävlingen drabbas av bullret osv. Det gäller att få intressena att verka sida vid sida.
När det gäller motorsportens buller ställs hela tiden höga krav från
internationella nivån att bullret ska minska. När det gäller den anläggning som jag är med och planerar så är det viktigt att i stor utsträckning
begränsa bullret och bullra bara när det verkligen behövs.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Jag vill först tacka för stödet för min motion, men sedan är
det en annan sak som är lite oroväckande. Det är att det alltid handlar
om ekonomiska incitament. Man ska tolerera en viss mängd buller för
det genererar pengar till landskapet. Däremot tycker jag att man mer
och mer borde fundera på tystnaden som en inkomstkälla för relaxturism. Det finns inte så många områden i världen där vi kan uppleva orörd
natur och fågelkvitter framom buller från bilar och flyg. Ekonomiska incitament handlar inte bara om bullrande verksamhet utan det handlar
också om att sätta det i relation till hur mycket man kan ta betalt för
tystnaden.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det är en intressant frågeställning. Som jag sade i mitt anförande gäller det att prioritera mängden buller och minska den totala
mängden buller. Då ökar den totala mängden tystnad. Framför allt gäller det att prioritera bort onödigt buller som kommer på grund av att
man inte använder de bästa metoderna eller tekniken.
Sedan är det alltid en utmaning med hållbar utveckling. De enskilda
delarna av hållbar utveckling är väldigt enkla, det är väldigt enkelt att
bedriva ekonomisk verksamhet om vi släpper allting fritt och inte bryr
oss om miljön. Det kan vi inte göra. Det är väldigt enkelt att förbjuda
miljöpolitik om man förbjuder all bosättning, flyttar bort alla människor
från Åland. Det den bästa miljöpolitiken, men det kan man inte heller
göra.
Sedan har vi den tredje delen, den sociala delen. Människor har intressen av olika saker och det måste vägas samman. Man bullrar på tok
för mycket. Det är inte bara här i Ålands lagting som vi bryter mot talar-
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tiden utan det finns annat buller från all typ av ekonomisk verksamhet,
som kan minskas med relativt enkla medel.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Ltl Sundman sade också att det här är en väldigt komplicerad lagstiftning och att vi kanske inte skulle vara förtjänta av en sådan
på Åland. Den är svår att efterfölja både i Sverige och i Finland. Jag tror
att det här är en lagstiftning som ÅMHM skulle välkomna, där man kan
fastställa riktlinjer och normer för var bullergränserna ska gå någonstans. Nu ser man ofta hur man gör på andra platser, man hänvisar till
Mariehamns stads ordningsstadga osv. Jag tror att det här skulle vara en
viktig utveckling, att vi får en egen bullerlagstiftning.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det håller jag med om att vi borde ha en lagstiftning, men
det som kan vara komplicerat är att fastställa exakta nivåer och tal för
bullernivåerna. Däremot kan man i lagstiftning fastställa principer för
hur man ska bedöma vilken nivå som är lämplig, men sedan måste det
vara från fall till fall. Det har vi också sett i fallen med rockkonserter i
Mariehamn osv., hur väldigt svårt det är att fastställa en teknisk nivå för
buller. Lagstiftning behövs absolut, det är olyckligt att en sådan här viktig miljöfråga är oreglerad i praktiken. Det finns viss bullerlagstiftning
på Åland, men nivåerna är inte tillämpliga på alla verksamheter.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Nu används buller nästan synonymt med begreppet ljud eller
oljud i den här diskussionen, men om vi talar om bullerlag reagerar jag på en
utsaga i ltl Carina Aaltonens presentation av motionen. ÅMHM utfärdar tydligen bullernormer när man ger vissa tillstånd, men vi har ingen lag. Jag undrar vad vtm Gunnar Jansson skulle säga om den normgivningen. I praktiken
måste det betyda att den inte har någon rättsverkan överhuvudtaget. Det är
väl som med Mariehamns stads ordningsstadga, som det var länge. Vi kunde
säga både det ena och det andra och hänvisa till ordningsstadgan, men den
hade ingen rättsverkan. Det betyder att om någon medborgare på allmän
plats förde mycket oljud och någon anmälde det så hade polisen ingen grund
för att ingripa. Redan det i sig är en orsak till att vi får en sådan här lag, annars är det som så ofta med åländsk förvaltning att det inte finns någon rättssäkerhet i de beslut som fattas.
Det snabbaste är naturligtvis att ta en blankettlag i den här frågan. Jag har
svårt att föreställa mig att ålänningarna skulle ha någon sorts särförhållande
eller några egenskaper som särskiljer sig från dem man har i Finland vad gäller normer för buller utan nog är det väl så att vi alla som lever i moderna
samhällen har samma kontext för ljuden eller oljuden. Mitt förslag skulle
vara att man överväger en blankettlag i utskottet för att så fort som möjligt få
till stånd det här, inte minst med tanke på att ÅMHM, som har en väldigt
krånglig förkortning, skulle få grund för de beslut som de fattar.
Vi har i staden ett intressant och långvarigt exempel med att reglera ljud
eller oljud från Rock Off evenemanget, som har varit på två olika platser i
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staden. Där har den slutliga normen, hur höga decibeltalen får vara, fastställts i stadsplanen eftersom det inte fanns något annat instrument att reglera det här. Det där har förändrats väldigt mycket. Decibeltalet har drastiskt sjunkit. Jag kommer ihåg den tiden när ltl Danne Sundman satt i stadsfullmäktige och evenemanget började på torget, då var det en röstning i
stadsfullmäktige om det skulle vara 100 eller 110 decibel och idag är det alltså
60 decibel. Det beror ganska mycket på när man mäter, hur man mäter, hur
ofta osv. Det är komplicerat att övervaka överhuvudtaget, men det har skett
en ganska stor förändring i kraven på evenemanget vad gäller ljudnivåerna.
Visst skulle vi behöva en sådan här lagstiftning.
Den löser säkert inte alla problem, men vi har då åtminstone någon slags
grund att diskutera olika normer och nivåer enligt. I den förra motionen diskuterade vi förebyggande hälsoåtgärder och med tanke på det är en sådan här
bullerlagstiftning ganska viktig. Det verkar som om vi utsätts för mer och mer
ljud av olika slag. Man kan naturligtvis säga, som ltl Sundman säger, att det
är en subjektiv upplevelse om man tycker att det är buller eller om det är ett
ljud som man lyssnar med behag på. Jag tror faktiskt att vi alla är sådana att
vi tolererar både åska och fågelsång, det är inte någonting som någon direkt
upplever som oljud eller buller. Man vet med åskan att man inte kan påverka
den och därför accepterar man den. En del är rädda för den. Fågelsången, de
som hör den upplever den nog som ganska underhållande eller vacker. Det
finns också fåglar som har ganska fula läten som man kan uppleva som oljud,
men kanske ändå inte som buller.
Jag tror att kontexten, sammanhanget i vilket ljudet förekommer är väldigt
avgörande för hur man upplever det. Det kan man naturligtvis inte reglera i
lag, men det här ständiga bakgrundsljudet, som finns överallt i det moderna
samhället, påverkar säkert människor. Jag brukar fråga sådana som jobbar
på arbetsplatser som hela tiden har någon slags bakgrundsmusik hur de står
ut med musiken. De svarar nästan alltid att de inte hör den. De lyssnar alltså
inte aktivt, men det är klart att öroncellerna hela tiden påverkas och stimuleras och hjärnan registrerar det och på något sätt måste det påverka människors koncentrationsförmåga.
Här har givits olika exempel på tystnad och oljud och jag vill sluta med en
liten berättelse ur det verkliga livet. Emmaus har årligen besök av aktivister,
speciellt från Europa. En sommar när jag var med på det lägret, var det en liten man från Bryssel som var väldigt speciellt. Han åkte till Kumlinge med en
grupp och stannade där över natten. När de kom hem var han alldeles salig
för då hade han suttit uppe hela natten. Han hade aldrig hört tystnaden eftersom han bor på en plats där det aldrig är tyst. Visst är det värdefullt idag
med helt tysta miljöer.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det som ltl Sundback sade om rättssäkerheten är väldigt
viktigt och det motiverar lagstiftningen. Inte begår ÅMHM fel när de utfärdar villkor, de har rätt att förse tillstånd med villkor, men däremot
kan villkoren drabba sökanden åt det ena eller andra hållet väldigt hårt.
Det är svårt som myndighet att göra det, den här i övrigt ofta påskällda
myndigheten, gör ett bra arbete när man väger samman de olika intressena. Fullmakten är väldigt vid i lagen, det är lite olyckligt den borde
vara mera specificerad hur man ska göra bedömningarna. Man kanske
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inte ska ha exakta ljudnivåer i lagarna för det visar sig att det kan bli
problem, antingen blir det för högt eller för lågt, däremot noggranna
principer för hur bedömningen ska göras.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Ja, visst kan ÅMHM i tillstånd föreskriva olika nivåer, men
det är nog tveksamt om de har någon rättsverkan. Dessutom är det fel
mot kunden att ett officiellt tillstånd innehåller exakta normer. Då tror
medborgarna förstås att det här grundar sig på lag, men om det inte gör
det är det lite att lura folk helt enkelt. Så uppfattar jag bristen på rättssäkerhet i det här sammanhanget.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! De här normerna har prövats i rättsliga sammanhang och
har hållit streck till viss del. Det är olyckligt såtillvida att man inte kan
läsa ur lagstiftning vad man har för möjligheter och rättigheter som
drabbad av buller. Det är onekligen olyckligt, det håller jag med om och
därför tycker jag att en sådan här lag är motiverad. Däremot är det väldigt svårt med ljudnivåer uttryckt i decibelnivåer.
Ltl Sundback gav ett bra exempel på stadsfullmäktiges behandling av
Rock Off evenemanget. Det är väldigt stor skillnad på maxnivå, momentant buller som när en högtalare slår till, ekvivalent ljudnivå som mäts
över en längre tid, kanske hela kvällen eller ett dygn. Det är också skillnad på decibel utan filter, A-filter för mänskliga varelser osv. Det är
otroligt teknisk avancerat och att sedan sätta det här i detalj i en lagstiftning blir inte bra. Då kan man riskera att få sådana begränsningar
som inte går att följa, vilket är fallet idag med en viss bullerlagstiftning,
både här och i Finland och Sverige.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag delar inte riktigt ltl Sundmans uppfattning om behovet
av specificerade normer i en sådan här lagstiftning. Utan det blir det en
ganska urvattnad lagstiftning. Det är klart att man kanske inte kan ha
bara en norm utan det måste finnas ett visst spann för olika verksamheter, olika evenemang, hur nu den lagstiftningen ska se ut. Jag utgår
från att man både i Finland och i Sverige, om man blickar på deras lagstiftning, har gjort ganska ingående förarbeten och att en massa experter har deltagit så att vi kanske inte behöver uppfinna bullret en gång till
här på Åland utan vi kan i princip utgå från rikslagen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Det är viktigt att vi som lagstiftare är noga med vad vi uttalar oss om när det gäller vilken lagstiftning som gäller och huruvida våra
myndigheter följer den lagstiftning som finns. Jag vill här ta ÅMHM i
starkt försvar. De har när det gäller bullerfrågor använt sig av den lagstiftning som finns i landskapet. Det är en förnyad lagstiftning från
2008 som just nu gäller, landskapslag om miljöskydd och landskapsregeringen har utfärdat en landskapsförordning om miljöskydd. Där finns
det möjligheter att på basen av den lagen fatta helt lagliga beslut som
601

myndigheten har gjort utgående från de fullmakter som finns och de begränsningar som finns i lagen. Däremot upptar motionen ett önskemål
om att man skulle vara mera specifik och mera tydlig. Det är rimligt att
man för den diskussionen här, men att vi skulle leva i ett laglöst tillstånd
stämmer inte.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Utskottet har både skyldighet och säkert också den principen att man tittar närmare på lagstiftningen som gäller. Om jag kommer
rätt ihåg är lagstiftningen från 2008 någon sorts grundläggande lagstiftning där man i stort sett säger att buller kan regleras i lag, men det finns
inte detaljerade bestämmelser. Det ska utfärdas i en bullerlag eller
någonting liknande. När lagstiftningen kom trodde vi att vi skulle få en
viss hjälp t ex när det gäller Rock Off, men det gick inte vad gällde själva
decibeltalet.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Kanske vi inte i den här diskussionen ska ge oss in på alltför många detaljer, men miljölagstiftningen förbjuder miljöfarlig verksamhet för människor och djur. I det här fallet gäller det buller som påverkar människor. Lagstiftningen ger möjlighet för myndigheten att bedöma när det är risk för hälsa, när det gäller buller, och utgående från
det bedöma huruvida de tillstånd som söks ska beviljas eller inte. Det
har funnits tidigare lagstiftning med ungefär samma innehåll och det är
sedan prövat i högre instanser och det har visat sig att ÅMHM, eller dess
föregångare, har fattat besluten, utgående från i landskapet gällande
lagstiftning, på ett korrekt sätt. Sedan håller jag med om att gränsdragningen i lagstiftningen ytterligare kunde skärpas om vi uttrycker det så.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Ja, en bullerlag är väl en kompletterande lagstiftning till
den här grundläggande lagen om miljöfarlig verksamhet. När man talar
om buller är det väldigt svårt att tänka sig att det finns något buller som
direkt skulle vara livshotande. Det som vi nu diskuterar uppfattar jag
som att vi skulle ha en sådan miljö att människor inte upplever att de
utsätts ofrivilligt för buller som stör deras välbefinnande i vardagen. Eftersom buller och oljud ökar hela tiden i samhället finns det väl ett allmänt intresse att reglera det på detaljnivå.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Katrin Sjögren

Herr talman! Motionärerna till hemställningsmotion nr 43 har rätt i sin slutsats. Det är så att lagstiftningen behöver kompletteras. Att det inte är helt enkelt vittnar de olika inläggen om. Det här är ett arbete som finns på miljöbyråns att-göra-lista och vi har ett embryo till en förordning. Jag hoppas att vi
ska kunna färdigställa den under året.
Ljudnivåerna behöver regleras och framför allt tidpunkter. Där har man en
väsentlig faktor när man diskuterar bullerlagstiftning. Många människor kan
acceptera tillfälligt högt buller och bli tillfälligt störda om man vet att det är
under en begränsad tid och att man avgränsar det här bullret.
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Jag delar också den uppfattningen att vi behöver ha en förordning för att
både näringslivet och privata personer ska veta vad man har att förhålla sig
till. Det här är inte helt glasklart, men klarar både Sverige och Finland av att
ha en lagstiftning så måste också Åland göra det. Jag tror att det skulle underlätta och att det inte skulle bli så många konflikter. Att det blir helt konfliktlöst tror jag inte. Det här är, som det också har påpekats, subjektiva upplevelser, men har vi stadgat i en förordning med decibeltal och tidpunkter så
underlättar det.
När det gäller en handlingsplan för att dämpa bullret är det en sak som till
stora delar, förstås, ligger på landskapsregeringen själv, men också på kommunerna.
När man är byggherre har man ett ansvar att fundera över det faktum att
man använder ljuddämpande material, men också när man planerar t ex bostadsområden. Det här är en sak som förra trafikministern Runar Karlsson
har påpekat i flera sammanhang. Åland har sina huvudvägar och det tenderar
att planeras bostadsområden i nära anslutning till dem och som ett brev på
posten, nästan, så kommer det, när bostadsområdena är etablerade, klagomål
om buller från huvudvägen. Det finns funderingar att göra för kommunerna
också när man planerar sina bostadsområden till exempel.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Det är så intressant och engagerande det här så jag måste bullra
lite till i ärendet. Jag vet inte om jag är den enda här i lagtinget, jag tror inte
det, som har drabbats av tinnitus. Jag har ganska svår tinnitus. Det betyder
att tystnad för mig kanske inte alltid är så trevligt. Det innebär buller och tjut
beroende på andra omständigheter. Det är en stor folksjukdom och det är säkert fler här i lagtinget som har det eftersom en stor del av befolkningen har
det mer eller mindre. Det här kan man lära sig att leva med och hantera, men
vissa individer lider svårt av tinnitus, det gör inte jag.
Man pratar om att uppleva tystnad men för en tinnitusmänniska finns det
ingen sådan tystnad. Min tinnitus har jag fått av att jag har kört mycket motorcykel, det har bullrat av fartvinden. Många har fått det i sitt yrke, i bullriga
miljöer, kanske i maskinrum osv., musiker, det finns många musiker som har
svår tinnitus för att de har spelat musik på hög ljudnivå. Det är typexempel
på en följd av att man inte har skyddat sig mot buller. Kör man motorcykel
ska man alltid ha öronproppar i öronen, då skyddar man sig mot bullret.
Det var också intressant att höra av minister Sjögren att det finns regleringar på gång. Jag hoppas att de regleringarna blir sådana att de kan användas. Det är det som är problemet idag med den lagstiftning som finns att den
inte alltid kan användas, att man har tillräckliga prövningsmöjligheter från
myndighetens sida från fall till fall. Som minister Sjögren sade är det viktigt
det här med tider. Det kan få bullra bara det är tyst på natten. När det gäller
konserter och liknande verksamheter ska man veta att det är vissa tider som
det inte bullrar och då kan man acceptera det även om man annars inte är intresserad av det bullret. Det är helt rätt tänkt.
Det finns också många andra aspekter. När man pratar om att begränsa
buller finns det en hel del andra regelverk som gör att man tvingas begränsa
buller. En detalj bara, enligt byggbestämmelserna i Sverige måste man alltid
ventilera ett bostadsutrymme, man får aldrig stänga av ventilationen, man
måste ha en minimiventilation hela tiden. Det gör att man alltid har ett bak-
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grundsbuller från ventilationen. Man får aldrig ha en tyst period. Det beror
på att det alltid är emission från kläder, möbler och byggmaterial som hela tiden måste ventileras ut annars ökar beståndet i en lägenhet.
När man gör olika tekniska regelverk borde man kanske ha en bullerkonsekvensbedömning och tänka sig hur reglerna gör att buller skapas. Det
kanske är så att buller är den nya stora miljöbelastningen, som man kommer
att prioritera runt om här i världen. Vi är bortskämda här på Åland. Vi är ett
väldigt lugnt samhälle och det är relativt tyst t o m mitt inne i staden. Som det
sades i ett tidigare anförande så finns det människor som lever i miljöer där
det aldrig är tyst. Att Åland rakt av kan ta Finlands eller Sveriges regelverk
tror inte jag för det åländska samhället är speciellt på det viset att allting är
koncentrerat, boendet är väldigt nära bullrande verksamheter. Mariehamns
stad är också en väldigt kompakt avlång, smal stad där verksamheter ska
samsas osv. Övriga tätorter är också speciella, man kommer aldrig långt från
hav på Åland, endast fem km om man anstränger sig. Fritidsboendet är
ganska nära ekonomisk verksamhet osv. Man bör tänka till ur ett åländskt
perspektiv när man tar fram dessa regelverk.
Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik

Herr talman! Ltl Danne Sundman tar upp olika sorter av buller och särskilt de som kan regleras med lagstiftning. Jag anser att det största problemet idag är det buller som inte går att lagstifta bort, t ex att ungdomar lyssnar på musik hela tiden, de har öronsnäckor på sig och det kan
ingen lag arbeta bort. Istället borde det komma information om att våra
ungdomar redan från tidig ålder förstör sin hörsel. Jag råkade se på en
nyhetssändning från Sverige en morgon där de tittade på hur hög decibel ungdomarna hade i sina hörlurar och det var enormt. Många av
ungdomarna sade att de redan har bekymmer med hörseln.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Ja, det är en ytterligare dimension, det går inte att lagstifta
bort. Det handlar om information, som så mycket av problemen som vi
har i vårt samhälle som vi gärna vill reglera, men det går inte med lagstiftning. Det är inte tekniskt möjligt eller accepterat att förbjuda att
lyssna på musik med hörlurar, men det är ett stort problem. Där måste
vi parallellt med regelverk och lagstiftning informera, delvis från samhällets sida, att folk förstår att det här är skadligt. Där tror jag i likhet
med ltl Eklöw att det är en hel generation som växer upp som kommer
att ha hörselproblem för att de lyssnar på musik med för hög ljudnivå
med hörlurar.
Det är också direkt farligt eftersom man inte hör. Det har skett olyckor, t o m på Åland, där orsaken har varit att man inte har hört saker som
man annars skulle ha hört om man hade haft lurarna borta. Det finns en
annan aspekt också, arbetarskyddsmässigt. På byggena förbjuds det nu
för tiden att man har hörlurar med radio för man ska höra om det händer någonting. Det förtjänar att man ytterligare bullrar i det här ärendet,
men nu ska jag nog sluta tror jag.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
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Remiss
5

Balningsanläggning för sopor
Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 34/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkännes? Godkänt
Diskussion.
Ltl Mika Nordberg

Talman! Jag ska be att få presentera min hemställningsmotion nr 34 angående balningsanläggning för sopor. Frågan är vad landskapet kan göra för att
åtgärda de missförhållanden som finns i det åländska samhället. Mise är ett
försök från kommunalförbundets sida, kommunerna har gått samman och
försökt lösa problemet, men det har inte varit lyckat, som vi har kunnat konstatera under en längre tid.
För att minska avfallskostnaderna för brännbart restavfall för samtliga
ålänningar så föreslås att landskapsregeringen öppnar en mottagningsstation
med komprimerande balningsanläggning.
Varför ska landskapet göra det? Jo, då kan samtliga aktörer, kommuner,
företagare, privatpersoner lämna sitt avfall till samma kilopris. Ett praktiskt
exempel, hade du ett ton sopor och lämnade dem på Jomala soptipp, så länge
den var öppen, så kostade det ca 90 euro. När politikerna bestämde att vi
skulle stänga soptipparna kvarstod bara ett alternativ, ett privat monopolalternativ, och då blev prissättningen därefter. Att bli av med samma mängd
sopor, ett ton, kostade då 263 euro, från att ha kostat 90 euro. Detta var ett
faktum som man stod inför.
Om alla aktörer på marknaden kan lämna sina sopor till samma kilopris så
kommer det att resultera i att sopavgifterna för gemene ålänning kommer ner
på en rimlig nivå som motsvarar våra grannregioners. Tanken är att de komprimerade soporna kan lagras och transporteras samt hanteras på ett så
kostnadseffektivt sätt så att kostnaderna nedbringas till samma nivå som i
våra omkringliggande regioner.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att lagtinget hemställer om att
landskapsregeringen inrättar en avfallssopmottagningsstation med komprimeringsanläggning för brännbart restavfall.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Förslaget i motionen om en balningsanläggning för att
komprimera och lagra sopor och kunna transportera bort dem på ett
kostnadseffektivt sätt omfattar landskapsregeringen. Det finns också delar av de här sakerna i förslaget till avfallsplan. I flera budgeter, både i
tilläggs- och ordinarie budgeter, har landskapsregeringen sträckt ut den
här handen till kommunerna.
Landskapsregeringen är fullt beredd på att delta i infrastrukturella
satsningar för att få ner kostnaderna för avfallshanteringen. Det som är
problemet är att landskapsregeringen inte har någon att prata med. Det
finns lika många viljor som det finns kommuner i den här frågan. Först
hade man Haddnäs-spåret, sedan ändrades det till Hellesby-spåret och
nu är man inne på Svinryggen-spåret. Skulle man kunna bestämma sig
för en plats där vi kunde göra infrastrukturella satsningar skulle det vara
ett viktigt steg på vägen. Landskapsregeringen har klara intentioner, det
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står tydligt och klart i budgeterna att vi är beredda att delta i infrastrukturella satsningar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Herr talman! Det blev ett lite frågetecken hur man ska tolka det här. Tar
de privata företagen ut någon form av ockerpris? Är det därför samhället
ska gå in och konkurrera? Många gånger är det den andra vägen, man
vill att privata ska ta över samhällsverksamheten. Ett litet frågetecken
bara. Är det så att privata företag tar ut ockerpris?
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Priset avgörs av marknaden brukar man säga. I det här fallet är
det väl utbud och efterfrågan som förmodligen har avgjort priset. Har du
1 000 kilo sopor och frågar vart du kan lämna dem så finns det bara ett
ställe att lämna det på. Finns det bara ett ställe att lämna det på ser jag
ingen anledning till att priset inte ska kunna ifrågasättas. För att kunna
få ner priset på en rimlig nivå, om du jämför med regioner i Finland och
i Sverige, är att det finns konkurrens. I det här läget är det väldigt komplicerat eftersom det finns exportkvoter när det gäller sopor. Det är inte
så att vem som helst får exportera utan du måste ha ett miljötillstånd
från Helsingfors för att t ex få exportera sopor.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Herr talman! Tydligen måste det finnas utrymme för ett företag till att
satsa på en balningsanläggning och då finns det normala näringsstöd.
Ltl Mika Nordberg, replik

Herr talman! Saken är den att vi har en begränsad mängd sopor på
Åland. Ska man kunna driva någonting på affärsmässiga villkor gäller
det att få utgifter och inkomster att komma ihop. I det här fallet är de företag som finns på marknaden så stora att det inte finns någon möjlighet för någon konkurrent att konkurrera ut dem. Jag vill inte konkurrera
ut ett privat företag. Vad jag är intresserad av är att få ner prisnivån för
de åländska hushållens sopor så att den kan motsvara våra omkringliggande regioners prissättning. Det är motivet i det här, det är fri företagskonkurrens. Det är fritt fram för vilket bolag som helst att konkurrera på marknaden, men det är inte möjligt.
Talmannen
Tiden är ute. Replikskiftet är avslutat.
Ltl Folke Sjölund, replik

Herr talman! Tanken på en balningsanläggning för det brännbara avfallet är i och för sig inte ny och det borde faktiskt ha gjorts en sådan balningsanläggning för långa tider sedan. Jag håller med slutsatserna om
att det säkert skulle innebära en rationalisering och effektivering med
kostnadsinbesparing för hanteringen av det brännbara avfallet. Rimligen borde det här ha gjorts inom ramen för Mise och där finns möjligheten till landskapsstöd. En detalj som ltl Nordberg nämnde, nämligen att
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hushållens kostnader för avfallen är mycket högre här än i våra omgivningar, är inte riktigt sant. Det finns utredningar som visar att många är
dyrare och det finns också sådana som är något billigare.
Talmannen
Tiden är ute.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Idag kostar det 263 euro per ton att lämna sopor på Åland och t
ex i Åbo kostar det runt 100 euro. Den företagare som ska åka runt till
olika människor och samla upp soporna kan inte bortse från vad han
måste betala för att bli av med soporna på slutdestinationsplatsen. Det
är ovillkorligt en högre summa för de entreprenörer som är på den
åländska marknaden att bli av med sina. Det återspeglar sig självklart i
kostnaden som entreprenörer måste ta ut av sina kunder när han hämtar upp soporna. Jag får inte matematiken att gå ihop annars.
Ltl Folke Sjölund, replik

Herr talman! Det kan möjligen bero på att vi kanske inte har preciserat
vad vi pratar om. Jag pratar närmast om det brännbara avfallet som insamlas från hushållen. Det är en sak, sedan finns det brännbart avfall
som är företagsavfall. Det är sådant som företagen själva ska leverera till
någon som omhändertar dem. Kanske det är där som det handlar om
den här typen av prisnivåer, men det är lite annat. Det som jag talade
om, hushållens totala avgifter för avfallshanteringen på Åland, finns det
i en jämförelse ingen klar indikation på att de åländska hushållen betalar mera än vad hushåll gör i våra omgivande regioner. I regel finns det
många som betalar mera och det finns också någon som betalar något
mindre.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Vi har all rätt att ha den uppfattning som vi har i det här. Om ltl
Sjölund tycker att prisnivån för privathushållen när det gäller sophanteringen, är på en rimlig nivå är det någonting som får stå för honom. Den
uppfattning som jag har är att allmänheten är rätt så irriterad på de fakturor som dimper ner från Mise och den service som man de facto får för
den räkning som man betalar. Hela misslyckandet som handlar om Mise
är att det inte finns någon konkurrens på Åland. Poängen med att ha en
balningsanläggning, som i det här fallet skulle vara i landskapets regi, är
att man får ner prisbilden när det gäller att bli av med soporna. Slutdestinationen spelar ingen roll om soporna kommer från en privatperson
eller ett företag, det kostar fortfarande 263 euro per ton att bli av med
dem.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Herr talman! Om någon månad kommer jag att vara en fri man när det
gäller åländsk avfallshantering. Gud ske lov må jag säga, för vi är på väg
mot en totalkollaps för det åländska avfallssystemet. En situation där
MISES förbundsstämma i maj mer eller mindre torpederar förutsätt-
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ningarna att ha en återvinningsverksamhet som heter duga. Vi kommer
att gå tillbaka till början av nittiotalet. Det är bara för att säga att ltl
Nordberg har helt rätt, vi måste börja titta på alternativa lösningar.
Det som ledamoten bör vara medveten om är att naturligtvis har man
tittat noggrant på det här förslaget, jag känner igen det, de obundna har
en egen avfallskonsult som stöder de här tankegångarna. Problemet är
att ålänningarna är för dåliga att sortera, vi har inte den renheten i vårt
avfall att vi kan bala. Vi får bränder, råttor etc. som ställer till det.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Nu är det så att utvecklingen går framåt för varje dag och när
det gäller olika balningsanläggningar är det helt givet. På Gotland t ex
har det visat sig att det har uppstått problem i balningsanläggningar.
Vad man har gjort för att komma tillrätta med det är att materialet först
har rivits sönder i mindre fraktioner och sedan har det komprimerats till
den grad att det inte är inträngbart för skadedjur eller bränder eller
någonting annat. Det är precis som man har talat om brännverk och allt
annat att det är för små mängder, det lönar sig inte. För allt som har
med sopor och sophantering att göra sker det en ständig utveckling av
processen och de möjligheter som finns på marknaden. Därför är det
någonting för social- och miljöutskottet att titta på saken.
Ltl Harry Jansson, replik

Herr talman! Jo, och då innebär det, bästa ledamot Nordberg, att vi ska
centralisera avfallshanteringen, det är det som den här motionen syftar
till. Man åstadkommer inte det som ledamoten efterlyser, utvecklingsfasen, den här mognaden i avfallshanteringen som det här skulle förutsätta.
Det är det som den här motionen borde ha gått in för, men först för
man allt ansvar för avfall till landskapet som får ta hand om hela bedrövelsen. Tänk er kostnaderna. Vi vet att vi idag för 4 000 ton på deponi
idag. 4 000 ton av åländskt avfall håller inte måttet för att föras till en
förbränningsanläggning, där de fortfarande kan ta hand om en hel del
restprodukter. 86 procent är annat än sådant som kan brännas idag. Jag
tycker absolut att social- och miljöutskottet ska göra en noggrann utredning, men kanske vi måste titta på helhetsperspektivet först.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Vi har haft debatter angående sopor på Åland fram och tillbaka
väldigt mycket. Vi hade en, precis som ltl Harry Jansson var inne på,
från obunden samlings sida. Det som vi kommer tillbaka till gång på
gång är att man har försökt med ett samarbete via Mise, men det har visat sig att det inte fungerar. Sedan säger man från regeringens sida; vem
ska man prata med, det finns så många olika intressen och idéer. Nå,
man talar om kommunreformer, man ska minska kommunerna, man
ska centralisera så mycket, här finns nu en konkret grej som man de
facto skulle kunna bidra från landskapets sida med för att få en lösning
när det gäller prisnivån på de åländska soporna.
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Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Lagtinget tar paus för lunch och återupptar sammanträdet 12.45.
Talmannen
Plenum fortsätter.
Remiss
6

Mätning av varmvattenförbrukningen
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 26/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkännes? Godkänt
Diskussion.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Det som borde mätas är antalet närvarande lagtingsledamöter,
den mängden är väldigt liten, tyvärr, men jag hoppas att de kommer in nu när
detta intressanta ärende föredras. Det här är en väldigt konkret idé som jag
för fram. När man pratar om miljöpolitik och hållbar utveckling så är det ofta
väldigt stora ord och visioner för att inte säga rätt så flummigt och brist på
konkreta åtgärder för att verkligen ta itu med problematiken. Det här är en
idé för att förbättra miljön, som obunden samling för fram. Det handlar om
att framför allt i bostäder, men också i andra utrymmen där man förbrukar
varmvatten, mäta varmvattenförbrukningen i syfte att synliggöra hur mycket
varmvatten det går åt och framför allt hur mycket pengar det kostar. Vatten
är ju ganska dyrt idag i och med att vi har både vatten- och avloppstaxa och
det är ju en kostnad dels i vattenförbrukning, men också med att värma upp
det efter att det har kommit från vattenledningen.
Den absolut enskilt största varmvattenförbrukningen är när vi i vår bostad
duschar. Då kan man genom att synliggöra varmvattenförbrukningen minska
den genom nya tekniska lösningar. Gäller det en gammal fastighet kan man
kanske göra det genom att byta munstycke, men ändrat beteende sparar
också en hel del av varmvattenförbrukningen. För att möjliggöra detta bör
man ha en mätning av varmvattnet som också ska synliggöras för hyresgästen. I Danmark blir det allt vanligare att man hyr ut lägenheterna kalla, man
hyr ut dem helt utan värme och varmvatten. Sedan mäter man värme och vatten och tar betalt per förbrukning. Det gör att hyresgästen själv kan påverka
sin boendekostnad relativt mycket eftersom det är en rätt så stor kostnad.
Jag förestår själv, som bekant, ett radhus ute i Lemland och där är det så
konstruerat att vi mäter varmvattenförbrukningen och sedan får hyresgästen
en kvot varmvatten gratis med hyran. Överstiger man kvoten får man betala
en avgift för det man har överstigit. Det gör att man försöker hålla sig under
kvoten och vara sparsam. Det är en variant som passar bra för hyresboende,
men man kan också tänka sig den andra varianten, att man betalar för allting
men istället har lägre hyra. Det här gör också att personer som bor ensamma
och äldre människor som har ett annat luftbeteende, får en betydligt lägre
boendekostnad och högkonsumenter får betala för sig istället för att alla betalar en medelhög hyra som täcker in allting.
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Varmvattenförbrukningen leder som sagt till onödig användning av
färskvatten. Vi tar för givet att det är en oändlig resurs och vi lever i en del av
världen där man kan dricka vatten ur kranen, det är väldigt få vattenabonnenter i världen som kan göra det. Sedan belastar den också reningsverk i
onödan jämfört med om man kunde få ner mängden. All infrastruktur, reningsverk, pumpstationer, avloppsnät osv. måste dimensioneras efter förbrukningen. Energidelen är just nu det aktuella största miljöproblemet vi har,
den globala uppvärmningen som kommer till stor del från boendet, åtminstone i vår del av världen. Då är det här en drastisk inbesparing, om man
kan synliggöra varmvattenförbrukning.
Vad jag föreslår i klämmen är helt enkelt att man skulle införa krav på
varmvattenmätning i Ålands byggbestämmelsesamling för att minska energioch vattenförbrukningen för varmvatten.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Jag tycker att det här är en värdefull motion som vi med
nöje ska fördjupa oss i social- och miljöutskottet. Det här är också en sak
som ligger ganska bra i linje med landskapsregeringens miljöprogram
där man säger att vattenuppvärmningen i framtiden ska ske med hjälp
av solpaneler. Allt detta är aktuellt och bör diskuteras för att se vad man
kan göra åt det så snart som möjligt.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag tackar för understödet. Finlands bostadsminister Vapavuori sade en gång att de funderade på att införa dessa bestämmelser.
Vi kunde också vara först och skapa facit så att andra kan följa oss. Det
är en enkel åtgärd att ändra Ålands byggbestämmelsesamling, det är en
förordning som ändras genom landskapsregeringsbeslut.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras
till social- och miljöutskottet.
Remiss
7

En vegetarisk måltid per vecka
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 37/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkännes? Godkänt
Diskussion.
Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! Den här motionen är aktuell inte bara på Åland utan i många
delar av världen just nu. Att ha en ”meatfree Monday” har bl a Paul McCartney gått ut med. Han har föreslagit att man ska ha en vegetarisk dag i veckan.
Klimatpanelens ordförande säger också att ett sätt att förbättra miljön är att
äta vegetariskt minst en dag i veckan.
Vi vet att hög köttkonsumtion inverkar negativt på miljön och på den globala livsmedelsförsörjningen. Vi äter kött mer än någonsin. I Sverige säger
man att man har ökat köttkonsumtionen med 50 procent under de senaste 15
åren. Jag känner till det själv där hemma. Man äter mycket mer kött idag än
vad man gjorde när jag växte upp. Då var kött något som man åt ibland. Idag
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är det mer regel än undantag att man har kött, kyckling eller fisk på bordet.
Många välfärdssjukdomar är kopplade till för stor köttkonsumtion. Därför
bör vi äta mer vegetarisk mat. Det är hälsofrämjande och kan bidra till att
minska samhällskostnaderna.
Att lära sig att äta vegetariskt, åtminstone en gång i veckan, är inte alltid så
enkelt om man är van att äta kött, fisk och potatis. Det skulle ha ett pedagogiskt värde för ungdomar att lära känna till fler vegetariska maträtter och lära
sig tycka om dem, ta in mat från andra delar av världen och prova på nya
kryddor, nya smaker.
Genom att använda sig av en spännande vegetarisk kosthållning kan man
också öka kunskapen om vegetarisk mat. Det här riktar sig då till våra gymnasieskolor. Att samtidigt begränsa användningen av smakförstärkare i maten, som t ex natriumglutamat E621, skulle också vara viktigt och att det förbjuds i våra skolor. Dessa smakförstärkare är bara ett sätt att dölja dålig kvalitet på maten.
Med anledning av det här hemställer vi om att landskapsregeringen antar
ett principbeslut som att landskapets kök och bespisningar ska servera vegetarisk lunch minst en gång per vecka. Då tänker jag inte på gröt eller soppa
utan intressanta, spännande vegetariska rätter.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Jag kan säga redan nu att den här motionen kommer jag
inte att rösta för om det skulle bli ett sådant tillfälle i lagtinget. Jag anser
inte att det är klokt att man ska tvinga skolungdomar, som fortsättningsvis växer, en del av dem, att enbart vara tvungna att äta vegetarisk
mat en dag i veckan. Okej, jag kan gå med på att det kan finnas ett vegetariskt alternativ, det skulle kunna vara ett förståndigt förslag, men att
tvinga folk att slippa ta beslutet inte äta kött och proteiner kan jag inte
se att är någon rim och reson från en lagstiftande församling.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Ja, jag delar inte alls den åsikten och jag tror att det finns
många i vårt samhälle som tycker att det skulle vara ett bra beslut att
inte använda sig av kött, åtminstone en dag i veckan. Vi vet att grönsaker är bra för också växande barn. Det finns proteiner i t ex bönor och
baljväxter. Det behöver inte alltid vara kött, som kanske många gånger
också har producerats under inte alltför trevliga förhållanden. Vi vill att
djuruppfödningen idag ska bli allt billigare och det sätter också spår i
form av olika bekämpningsrester och annat i köttet. Vegetariskt och
grönsaker behöver inte alltid vara ett dåligt alternativ.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Ja, jag tycker att det är ett dåligt alternativ när man från
en lagstiftande församling ska tvinga folk att äta vegetarisk mat. Många
barn och ungdomar idag får kanske inte heller den proteinrika kost som
de behöver hemifrån. Flera studier har visat att för många barn är skolmåltiden ett viktigt mattillfälle.
Jag kommer tillbaka till tanken att det kan finnas ett vegetariskt alternativ eller närproducerad åländsk mat i de åländska skolorna som
landskapet finansierar. Att vi ska börja importera bönor och produkter
utifrån för att tillse att våra ungdomar ska tvingas att äta vegetarisk mat,
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när det finns välproducerade, fina produkter från Åland som skulle
kunna användas istället är inte ett klokt förslag, ledamot Aaltonen!
Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Jo, det är absolut ett klokt förslag. Det är ett bra sätt att bli
mer klimatsmart. Vi vill ju att Åland ska bli mer miljövänligt. Jag tror
absolut inte att folk äter för lite kött idag, utan det är väl snarare tvärtom
att folk äter för mycket kött. När vi har studerat förekomsten av cancersjukdomar på Åland får vi ofta svaret att det är på grund av välfärdssjukdomar och där ingår en hög köttkonsumtion i det konceptet. Jag
tror att alla skulle må bra av att äta vegetariskt minst en dag i veckan.
Talmannen
Replikskiftet är därmed avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Remiss
8

Minskning av antalet ledamöter i lagtinget
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 18/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkännes? Godkänt
Diskussion.
Ltl Fredrik Karlström

Herr talman! Ja jag håller fullständigt med om att det borde vara flera ledamöter i den här salen. När man ser ut från talarstolen är det ett starkt argument för varför man ska gå in för min motion. Uppenbarligen behöver vi inte
vara 30 personer i det här lagtinget. Vi var just fyra i salen och en i talarstolen, nu finns det några till men dock inte alls så många som vi borde vara.
Som argument för att vi ska minska antalet i lagtinget vill jag för det första
säga att jag och ledamot Harry Jansson i centerpartiet har konstaterat att ca
70 procent av våra maktbefogenheter idag hänför sig till EU och Bryssel. Efter Lissabonfördraget blev det ännu mer tydligt att lagtinget mer och mer blir
ett transportorgan som ska implementera EU-direktiv i vår egen lagstiftning.
Är lagtinget ett transportorgan för att implementera EU-direktiv kan jag
inte se varför vi ska behöva vara 30 st. i lagtingssalen. Egentligen är det så att
vi inte är 30 idag utan vi är 37. Lex Gunnar medför att ersättningssystemet
kom till, lagtingsledamöter som blir invalda i landskapsregeringen ersätts av
andra personer vilket betyder att vi inte är 30 personer mera utan vi är 37
idag.
Vi brukar annars i lagtinget jämföra oss med Sveriges och Finlands parlament. Där går det ungefär 27 000 personer på varje parlamentsledamot. Här
representerar varje parlamentsledamot 900 ålänningar. En lagtingsledamot
kostar också skattebetalarna ca 70 000-80 000 euro per år. Skulle vi minska
antalet lagtingsledamöter till 20, som jag föreslår, så skulle vi kunna spara
800 000 euro, som jag tror att våra väljare skulle önska att sattes på andra
saker, vård, skola, omsorg, skärgårdstrafik eventuellt.
En annan fördel med att minska antalet ledamöter är att varje ledamot
skulle få en starkare ställning eftersom det folkliga stödet för den personen
skulle öka. Alltså ledamöterna i lagtinget skulle få fler röster per ledamot. Det
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i sin tur skulle öka förtroendet och ställningen för lagtingsledamöterna som
blir invalda eftersom de är personer med ordentlig folklig förankring som
skulle representera Ålands folk.
Med färre ledamöter skulle också mängden arbete per ledamot öka vilket i
sin tur skulle kräva att uppdraget skulle kräva mer tid av dem som finns i lagtinget och sålunda tror jag också att uppehållen vi har idag skulle kunna slopas.
Jag vet att en motion från oppositionen sällan går igenom, men det brukar
alltid sätta diskussioner i rullning och jag önskar att också den här motionen
sätter fart på den diskussion som redan försiggår om att bl a ta bort Lex Gunnar som vi har idag, alltså att ministrarna i regeringen även ska kunna sitta
med i lagtinget. På så sätt minskas i varje fall ledamöterna från 37 till 30.
Givetvis finns det många andra fördelar med att ta bort och ersätta systemet, men det är en annan diskussion än vad den här motionen förespråkar.
Jag önskar ändå att lagutskottet verkligen tittar på det här. Jag har tagit en
bild av hur det ser ut den här första stunden av lagtingsdebatten när vi inledde den. Jag kan bifoga den till protokollet så kan man se om det behövs 30
ledamöter i salen med tanke på hur få som befann sig i den. Tack herr talman!
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag tror att man drar för långtgående slutsatser av det här
stora manfallet i början av plenumet om man tror att man på basen av
det kan sänka antalet medlemmar i lagtinget. Frågan är ändå viktig och
den har diskuterats i flera sammanhang. För några perioder sedan hade
vi en parlamentarisk kommitté om parlamentarism och då var Lex Gunnar en central fråga. Då fanns det inget stöd för att slopa den. Nu finns
det en ny kommitté där ledamot Danne Sundman företräder de
obundna och där den här frågan är uppe och den är väldigt central. Jag
tror att det är bra att lagtinget oberoende av det här kommittéarbetet,
diskuterar bl.a. den här frågan för den är lite nyckeln i hela den här diskussionen om hur många vi ska vara i lagtinget.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Antalet ledamöter när debatten inleddes har ingenting att
göra med min motion. Det är ett tag sedan jag skrev den också. Det viktiga, som jag vill att lagtinget verkligen fokuserar på och lägger lite tid
på, är att med tanke på hur mycket makt som förskjutits från självstyrelsesystemet till Bryssel, som jag ser det ungefär 70 procent, om vi behöver vara lika många i den här salen för att implementera de EU-direktiv
som kommer. Jag tycker också att det skulle vara bättre att varje ledamot i Ålands lagting hade en starkare folklig förankring, vilket det också
skulle bli med att slopa Lex Gunnar. Lagutskottet har förhoppningsvis
en ganska intressant behandling av det här ärendet framför sig och vi får
hoppas att vi får se ett resultat av det.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Argumentet att EU har tagit över en del av vår behörighet
och att det skulle ha minskat på vår arbetsbörda tror jag inte heller att
håller i det långa loppet. Det har ju blivit mera komplicerat att lagstifta
för lagtinget. Blir vi färre här så påverkar det inte lagberedningens om-
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fattning och det är ofta det man hänvisar till att det är där det brister
ifråga om resurser för att vi ska kunna utnyttja vår lagstiftningsbehörighet mera. Frågan om vad vi egentligen ska grunda färre antal ledamöter
på borde vi diskutera mera. Jag ifrågasätter om det faktiskt har med EU
att göra, jag tycker att det nästan leder till det motsatta.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! EU-inlägget är ett av mina argument som jag räknade upp.
Fortsättningsvis står jag fast vid att med tanke på att Bryssel ger oss direktiv som vi ska implementera behöver vi inte sitta och lagstifta om det
utan det är bara att se till att det ska börja gälla på Åland. Många av de
områden som vi har haft självbestämmanderätt över har vi inte längre.
Det finns ju ingen anledning att sitta här och diskutera de frågorna när
vi inte kan ta besluten om dem. Däremot handlar det väldigt mycket om
ekonomi om man ska minska antalet från 30 till 20, det gäller 800 000
euro.
Det handlar också om att stärka lagtingsledamotens folkliga förankring som är en väldigt viktig bit om vi minskar antalet ledamöter. Jämför vi oss med omkringliggande parlament i världen så är det ingen, tror
jag, som har en fördelning om 900 människor per ledamot. Sverige och
Finland funderar på att minska antalet för de anser att 27 000 per ledamot är för mycket.
Talmannen
Replikskiftet är därmed avslutat.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! När min kollega Karlström lämnade in den här motionen var
det många förståsigpåare som slog sig på låren och skrattade åt den. När man
har funderat på motionen har många kommit till att idén inte är så dum. Jag
vill beröra en fråga, som delvis är på gång i och med att man har funderat på
det här ersättningsproblemet. Senast jag tog reda på vad alla kostnader som
en lagtingsledamot innebär var de ca 150 000 euro per år. Det är resekostnader av olika slag och direkta kostnader som hänför sig till ledamöterna. Det är
ganska mycket pengar som ämbetet kostar.
Vad kan man göra med resurserna? Jag håller med motionären om alla argument för det här och ytterligare kan man säga att resurserna kunde användas också till övrigt, för att förstärka det politiska systemet. Det förstärks då
antalet ledamöter minskar och de som man har mest förtroende för får representera folket. Det här är absolut inget ont om dem som enligt dagens system
sitter i lagtinget och har de lägsta röstetalen. Så ska man inte se det, men jag
tror som ltl Karlström att det är bra om vi här i lagtinget går i bräschen, effektiverar och minskar ner. Vi pratar om att slå ihop och ta bort kommuner, men
vi borde börja i vår egen butik.
Pengar som frigörs kan delvis vara en inbesparing, men delvis kan de också
användas för att stärka oppositionens resurser. Det är en väldig ojämlikhet
däremellan. Regeringspartierna har tillgång till hela den stora utredningsapparaten, lagberedningen, ÅSUB osv. medan oppositionspartierna har sina
egna händer att sätta ovanför sina tangentbord. Man borde kunna ge dem
hjälp att driva oppositionspolitik. Det borde ligga i demokratins intresse.
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Sedan borde man framför allt stärka landskapsregeringens politiska kapacitet. Ministrarnas dagliga tillvaro är fullständigt omänsklig för de hinner absolut inte med det som de borde hinna med och det som de vill hinna med.
Det kan vem som helst som har suttit och sitter där intyga att det är en hopplös situation. De borde få en förstärkning i form av någon sorts landskapssekreterare eller vad man ska kalla det, per minister, per partigrupp. Hur man
utformar det kan man fundera på. Särskilt om de också ska sitta i lagtinget,
då måste de få tid för det.
Jag är för att man ska ta bort Lex Gunnar. Då kunde man också få en förbättring när det gäller landskapsregeringens politiska kapacitet, ministrarna
får var för sig enskilt mer tid över att fundera på de stora frågorna för framtidens Åland och tillsammans med kollegiet frigörs resurser för att dra upp
riktlinjer och visionera i större utsträckning. Idag så springer ministrarna
ofta som en brandkårist i Bagdad och släcker bränder, men det kommer nya
bränder hela tiden. Det borde de inte behöva göra, de borde ha mer kapacitet
att fundera på utveckling av Åland.
Jag tror att det finns vettiga ändamål att göra med det här. Dels inbesparingen att vi minskar lagtingets kostnad generellt, men också att vi kan satsa
på saker som behövs. Det här är en viktig strukturell förändring för Ålands
lagting.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Herr talman! Jag tänkte höra med ledamot Sundman, han pratade om
att en lagtingsledamot kostar 150 000 euro. Hur har han räknat ut det?
Jag tittar i budgeten och kommer inte fram till så höga siffror.
Ltl Danne Sundman, replik

Talman! Det är en siffra jag har fått från före detta lagtingsdirektören.
Den baserar sig på att man tar alla kostnader som en ledamot föranleder, inte bara arvode utan även reseersättning, ersättning för utrustning
osv. Man delar ett anslag med 30. Det är kostnader som kan tas ned på
basen av antalet ledamöter. Källan jag förlitar mig på, den brukar
stämma.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Herr talman! Det är viktigt att vi vet vad vi pratar om. Jag tittar i budgeten och verksamhetsutgifterna är på 1,6 miljoner. Där ingår arvodet för
lagtingsledamöterna, resekostnader, dagtraktamenten, logiersättning
och allt sådant. 1,6 miljoner och vi är 30 st.
Ltl Danne Sundman, replik

Ja exakt hur det är räknat kan jag inte svara på. Det finns ju kostnader
under andra moment än just det som ltl Torbjörn Eliasson nämnde. Jag
har fått uppgiften på en rak fråga så jag tror nog att den stämmer. Frågan är om den stämmer såtillvida att den rakt av kan nedbringas en
tredjedel om man tar bort en tredjedel av ledamöterna, det kanske krävs
andra strukturella förändringar för att det ska vara möjligt. Det kan man
säkert också genomföra bara viljan finns.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.

615

Ltl Olof Erland

Herr talman! Jag missade lite av inledningen till debatten så jag vet inte om
det jag har tänkt säga har nämnts redan. Vad jag har hört så är det väldigt inriktat på kostnader och effektivitet. För vårt politiska system är parlamentarism grunden. Den bygger på att det är demokrati, olika värderingar finns representerade när det gäller samhällets styrning, budgetering och lagstiftning.
Då har vi 30 representanter som från början mera var kommunala företrädare. Sedan har det blivit allmänt partiväsende osv.
Det är klart att det är en berättigad fråga, ska vi vara 30, 20 eller 40 ledamöter. Det är ännu mer berättigat att fråga sig om vi ser hela det politiska systemet, dvs. kommunerna, kommunfullmäktige, kommunstyrelser, landskapsregering, centralförvaltning, lagting osv. Vi kan säga att lagtinget har
ungefär 40 personer på lönelistan om vi tar hela huset här, landskapets
centralförvaltning har 200, kommunfullmäktige och -styrelse är några 100
personer. Det är där vi har de stora systemen som man kunde se över.
Det man gör i kommunerna är att man också där har en värderingsrepresentation, man representerar olika intressen. När man ser på de olika fraktionerna har vi jämfört med riket Åland hälso- och sjukvården på landskapsnivå och en del av utbildningen som man inte annars har. Sedan diskuterar vi
idag tekniska funktioner, hela socialväsendet och vissa delar av den utbildning som idag är kommunal. Där har vi möjligheter att se på hela systemet,
men jag skulle ändå säga att det viktiga är att det är den parlamentariska demokratin som ska fungera i hela samhället. Det gäller på landskaps- och
kommunnivå.
Lagtinget har blivit övervärderat lagstiftningsmässigt på det sättet att det
finns kommunala nivåer, EU-nivåer och riksnivå. Där finns det nog möjlighet
att föra en realistisk diskussion om vad lagtinget ska representera och därmed hur många det ska vara. Det är svårt att säga att det skulle vara en dagsaktuell fråga att börja i den ändan att man gör en reform av demokratin och
förvaltningen på Åland genom att minska antalet ledamöter i lagtinget från
30 till 20. Det är en, som man kan säga med dagens modeord, spekulation,
nog så intressant, men en spekulation.
Talmannen
Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet.
Remiss
9

Ny organisationsmodell för offentliga Åland
Ltl Jörgen Strands m.fl. hemställningsmotion (HM 40/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkännes? Godkänt
Diskussion.
Ltl Jörgen Strand

Herr talman! En ny organisationsmodell för det offentliga Åland är rubriken
på min motion. Det har också diskuterats kommunreform och mycket annat,
men bakgrunden till att jag har lagt motionen är att jag anser att det här är en
av de viktigaste framtidsfrågorna på Åland om vi fortfarande ska kunna vara
konkurrenskraftiga. Särskilt om vi ska kunna upprätthålla barnomsorg,
grundskola, äldreomsorg och det som vi kallar välfärdstjänster.
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Tittar man traditionellt är 16 kommuner organiserade, landskapet är organiserat, det organiseras i kommunförbund, olika bolag, tredje sektorn har
också varit inblandad i det här. Nämnas kan att i kommunerna finns 169
olika organ plus landskapets alla bolag och liknande. Det blir flera hundra organ som organiserar 28 000 människor. Överorganisationen har gått tack
vare att vi har haft mycket pengar på Åland. När kommunernas inkomster
inte har räckt till har landskapet skjutit till pengar genom olika reformer,
främst landskapsandelar, men också på andra sätt, man har övertagit hälsooch sjukvården, gymnasialstadiet osv.
Eftersom jag är intresserad av det här har jag tittat på vad som kommer att
hända om 10-15 år, jag har tittat på olika nyckeltal. Jag har nämnt några i
min motion. En av den största utmaningen är den demografiska utvecklingen
där andelen äldre över 65 år fram till år 2020 beräknas stiga med ca 35 procent. Tittar man vidare på kostnadsutvecklingen i de åländska kommunerna
har den stigit med 70 procent de senaste 10 åren, medan skatteintäkterna har
stigit med 27 procent. Vi har trots 10-15 års högkonjunktur i kommunerna en
skuldbörda på närmare 2 000 euro per invånare jämfört med t ex Finland där
man har 1 500. Det finns naturligtvis olika förklaringar på det. Vi har också
en offentlig sektor där 37 procent av den arbetsföra befolkningen är sysselsatt, medan omkringliggande regioner har 25-26 procent.
Det är mot bakgrund av det här som jag anser att vi måste göra någonting.
Mitt eget parti har i många år pratat om det här, socialdemokraterna har pratat om att någonting måste göras. Nu har de stora partierna på Åland, liberalerna och centern kommit med i diskussionen och insett att man måste göra
någonting för att vi ska vara konkurrenskraftiga i framtiden. Det är bra. Därför har jag en del förhoppningar om den här motionen. Normalt begravs de i
utskott, men jag ställer mitt hopp till lagutskottet och speciellt dess ordförande, som har visat intresse för den här frågan, att man skulle kunna behandla den här motionen och komma igång med ett förberedande arbete för
att göra en reform när det gäller att organisera om det offentliga Åland.
Vi vet alla att den stora utmaningen är att klara av de olika behoven ute i
regionerna. Det finns olika sätt att göra det på. Ett sätt är att man skulle
kunna ha en styrelse för grundskola, en styrelse för de sociala frågorna och en
styrelse för äldreomsorgen. Sedan skulle man lagstifta någon form av garantilagar, uppfyller man kriterier när det gäller grundskola, äldreomsorg och liknande ute i regionerna ska det upprätthållas grundskoleplatser. Man ska
kunna ta tillvara de äldre osv, men det behöver inte organiseras på 16 olika
platser med olika förvaltningar. Med det här som bakgrund och också det att
det inte bara är politiker och människor som är engagerade politiskt i de här
frågorna utan också näringslivet ser att det på sikt kommer att göra att Åland
förlorar sin konkurrenskraft som samhälle. Det är inte attraktivt att bo om vi
inte kan upprätthålla välfärdsfrågorna till ett rimligt skattöre.
Med anledning av det här föreslår jag en sådan här motion. Jag skriver i
klämmen att vi ska ha en parlamentarisk kommitté, det är absolut inte nödvändigt för mig utan det kan också vara en utomstående utredare, som gör
det här och man har en parlamentarisk kommitté som referensgrupp. Det
skulle vara bra att titta med nya ögon. Hur ska vi kunna organisera 28 000
människor utgående från de behov vi har, på ett nytt sätt? Vi är alla annars
kanske ganska låsta i vårt tankesätt.
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Ltl Folke Sjölund, replik

Herr talman! Frågeställningarna som ledamot Strand pekar på är absolut relevanta för vårt samhälle, det är helt givet. Själva frågeställningen
är egentligen lite för stor för att kunna behandlas på ett vettigt sätt i ett
utskott. Därför är det viktigt att det behandlas på ett annat sätt och mera
omfattande osv.
Det finns en omständighet till som skulle vara bra att göra. Det skulle
vara att titta på den kommunala sektorn överhuvudtaget i sin helhet och
se hur mycket av de totala kommunala kostnaderna som är administrativa kostnader, hur mycket går till den omedelbara servicen osv. och
strukturera upp det för att se vilken ekonomisk potential som finns.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Poängen med att lagutskottet skulle behandla den här
motionen är att vi skulle kunna försöka hitta en enighet. Man får gärna
förkasta motionen bara jobbet kommer igång och landskapsregeringen
får göra det. De siffror som ledamot Folke Sjölund efterlyser finns redan
på ÅSUB. Att organisera kommunerna kostar ungefär 30 miljoner euro.
Man gör ofta fel när man tittar på cirkeldiagrammet, man tittar på
vad centralförvaltningen i kommunerna kostar och så ser man att det är
ungefär tio procent, 14 miljoner, men i varje socialbudget finns det en
organisation, i varje skolbudget, i varje teknisk sektors budget + kommunalförbundens och bolagens budgeter.
Jag har räknat ganska mycket på det här och landar på ca 30 miljoner. Kunde man få ner organisationskostnaderna till tio miljoner har
man 20 miljoner som man kan använda till service utgående från dagens perspektiv. Bara tillväxten i antalet äldre kommer att kosta tio miljoner med dagens service.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Jag tycker att detta är en intressant frågeställning och jag har
också i likhet med huvudmotionären suttit med i tankesmedjan där det här
har berörts ett flertal tillfällen. Det är också en del av det testamente som
tankesmedjan har kommit med, man måste fundera över dessa frågor. Där
finns ett ganska djärvt förslag, men huvudsaken är att man tar fram frågorna
och helt förutsättningslöst funderar på hur man ska göra.
Det är ett väldigt komplext system, även om det är lilla Åland, 1 550 km2
och 28 000 människor så har vi krånglat in oss i en ganska avancerad förvaltning. Ska man ändra den har vi ett ganska tungt arv att förvalta. Det är
alltid ett stort problem och det är särskilt tydligt inom landskapsförvaltningen, men det är också framträdande i kommunalförvaltningen. För minsta lilla
ändring eller samarbete är det väldigt stora murar mellan och djupa vatten
att komma över fast vi finns på en försvinnande liten del av jordens yta och vi
är än mer en försvinnande liten del av befolkningen.
Det är också så som huvudmotionären sade att man kan spara på kostnaderna. Man kan direkt spara vissa kostnader och indirekt vissa i fortsättningen om utvecklingen går därhän att man får större enheter och mer centrali-
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serat boende. Det finns också saker som inte finns i boksluten och som är bra
med Ålands småskalighet och närdemokratin.
Småskaligheten kan till viss del vara bromsande och dålig, men vi lyfter
ofta fram det småskaliga samhället. Alla känner alla och vi har en social kontroll osv. Det är den lilla åländska kommunens största fördel att man har en
sådan förankring bland medborgarna. Den service som är viktigast för medborgarna har den absolut bästa förankringen hos medborgarna. När man tittar på detta ska man också titta på de värdena. Det ska inte vara det enda saliggörande, men vad gör vi med närdemokratin om vi ändå inte har råd att
använda den. Man måste kunna ändra trots det, men man bör ha de värdena
med när man utvärderar det offentliga Ålands organisationsmodell så att
man inte skrotar det fina med Ålands småskaliga samhälle och perifert boende osv.
Om man hör på planeringsexperter, som har lärt sig i skolan hur man ska
planera ett samhälle, är Åland ett skräckexempel, att man kan bo så där ovärdigt långt ute i skogen dit avlopp och vatten måste dras, vägar, avfallshantering och post, det är helt förkastligt. Alla ska bo i några få stora centrala samhällen som är planerade enligt alla konstens regler. Det är inte det som är
Åland för oss, Åland är det som Åland är idag. Det är också värt att värna.
Herr talman! Det här kommer lite utanför ämnet, men hur man än baxar
ärendet vidare, så i likhet med motionären anser jag att det kanske kan vara
en kommitté. En idé kan vara att ta en eller flera management-konsulter som
är vana att angripa sådana här problem och låta dem göra, som t ex en arkitekttävling, olika förslag på hur man skulle kunna organisera detta. Ge dem
helt fria händer och bygga ett scenario om att vi ska befolka Åland idag, hur
ska vi göra? Ett annat scenario skulle kunna vara hur vi ska ändra från befintlig situation idag osv.
Vi behöver få in lite nytt tänk, det är det som motionären efterlyser också.
Som jag sade i början på mitt anförande, det tunga att hantera det här är arvet som sitter i väggarna. Det är otroligt tungt att motarbeta om man vill förändra någonting. Det visar sig hela tiden om man ska göra förändringar.
En annan sak som jag gärna vill nämna är, om man bortser från organisationens uppbyggnad, e stora möjligheter som finns med att använda ny teknik,
IKT. Det är en fruktansvärd tungroddhet i den här byråkratiska apparaten
bara för att man inte tar sig an de nya möjligheterna som finns. Det här håller
vi på och tittar på i finansutskottet för tillfället och får anledning att återkomma till med anledning av andra motioner.
Det finns en enorm potential i att effektivera offentlig förvaltning med
hjälp av ny teknik. Det har funnits en längre tid, men nu börjar det bli så pass
accepterat och inarbetat så att de allra tyngsta samhälleliga institutionerna
har kommit väldigt långt i den här utvecklingen och ser stadiga förbättringar
och effektivitetsvinster med att kommunicera och hantera information effektivare. Om man idag följer ett ärende i kommunal förvaltning, någon annan
myndighet eller i landskapsförvaltningen och ser hur många olika mikroögonblick som det sker på ett ineffektivt sätt och sedan räknar ihop alla dessa
så blir det många årstjänster. Bara i landskapsförvaltningen används nästan
10 miljoner A4-sidor per år och frågan är hur många av dem som är onödiga
och hade kunnat hanteras elektroniskt. Det tänket måste man ha med när
man gör förändringen.
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Det kan vara så att man kan ha mycket kvar av det fina, man kan ha den
småskaliga närdemokratin kvar, men man centraliserar alla system och
minskar resurserna. Man behöver inte ha alla dubbleringsfunktioner som
ofta måste vara för att man måste vara på ett visst ställe. Flyttar man hela
kommunalförvaltningen till ett IT-system, man kan i princip göra det, kan en
kommun bestå av en bärbar dator egentligen. Man behöver inte ha något
kommunkansli och tröga strukturer. Där är kanske lösningen på problematiken, istället för att ändra systemet så förändrar vi hur vi driver den. Då får vi
de eftersträvade vinsterna.
Sedan är det alltid problem med förändringar som berör människor och
människor uppfattar att de drabbar dem. Man måste också där, i likhet med
motionären, tänka på framtiden när vi ska ta hand om en åldrande befolkning osv. Jag hoppas att motionen kan behandlas snabbt och positivt
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Inledningsvis pratade ltl Sundman ganska mycket om
centralisering. För mig handlar det inte om centralisering. Jag tror att
enda möjligheten att bibehålla servicen ute i regionerna är att vi måste
organisera om Åland. Det paradoxala är att med dagens system blir det
en centralisering, vi kan bara titta på alla siffror vart vi är på väg. Titta
också på den demografiska utvecklingen på de regioner och kommuner
som har det svårast idag. Man klarar inte av att upprätthålla t ex service
inom välfärdsområdena och därför flyttar folk till de centrala delarna.
Med dagens system blir det en centralisering oberoende om vi vill eller
inte.
För att upprätthålla den regionala servicen måste vi göra en form av
en reform. Jag håller med ledamoten Sundman på så vis att arvet spelar
en roll, men jag tycker att vi ska börja från rent bord och inte låsa fast
oss i gamla strukturer.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Som jag sade gör vi ingenting med närdemokratin och det
småskaliga samhället om vi inte har råd att driva det och det är dit vi
kommer att hamna om vi inte vidtar åtgärder. Därför tycker jag också
att det här är väldigt viktigt, men när man gör omorganiseringen ska
man tänka på de värdena och i någon mån behålla dem. Det finns schablonmässiga åsikter i den här frågan. Man centraliserar allting till några
få tätorter, men jag tror inte att det är det ltl Strand menar heller utan
vad som menas i motionen är att man måste effektivera sig för att ha råd
att driva det här i det rätt så dyra samhället vi har. I ett småskaligt och
perifert utspritt samhälle är servicen alltid dyrare. Därför måste vi ha effektiva strukturer för att ha råd att upprätthålla dem.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Jag vill inte desto mer gå in på lösningar, men det finns
alla möjligheter. Man kan ha valkretsar för att säkra det regionala, man
kan sitta i en styrelse med regional spridning, man kan ha en garantilag
där man kan ändra bara med 5/6 majoritet för att säkerställa detta. Det
finns alla möjligheter, lagtekniskt, bara man är lite innovativ. Jag vill
inte säga något, man kan skapa låsningar när man säger att det ska vara
tre eller fyra kommuner eller att det ska vara centralt. Hur drabbas Geta
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osv? Man ska ha ett öppet sinne och titta på hur man kan ordna servicen
för hela Åland för 28 000 människor på mest effektiva sätt. Det är det
som är det intressanta för mig för att vi ska kunna ha ett konkurrenskraftigt Åland om 10-15 år.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det är bara att hålla med. Om vi skulle få välja så skulle
alla ha ett öppet sinne och kunna visionera och börja på rent bord. Tyvärr har jag lärt mig under de få år jag har fått vara med i politiken, att
det tunga i förändringsarbetet är att det finns ett väldigt tydligt arv i
landskapsförvaltningen och i de kommunala systemen. Det kopplar sedan till inte bara tjänstemännen utan också till folks uppfattning. Det är
ett enormt opinionsbildningsarbete att få folk att tycka att man ska göra
de här förändringarna. Det är jag beredd att ta mig an, det har jag inte
räds i frågor tidigare. Det här är kanske det allra viktigaste projektet
som tankesmedjan kommit till förutom miljöengagemanget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Herr talman! Ledamot Sundman talade om vad Åland är och för mig är
Åland ett område med spridd bebyggelse. Sedan kom man i föregående
replikskifte in på det jag tänkte ta upp. I det här borde man nog tänka på
att behovet av en skärgårdslag ökar och det hoppas jag att man noterar
inför behandlingen i lagutskottet. Det kommer att behövas. Om den här
motionen leder till att minska antalet kommuner finns behovet.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag förstår lite av resonemanget med skärgårdslag, men
jag tror inte att man kan hålla en region vid liv med tvång genom lagstiftning utan i första hand måste man få alla regioner att leva av egen
kraft. Till viss del måste perifera regioner, landsbygd och skärgård, understödas på centralortens bekostnad. Problemet måste angripas så att
man ska försöka få regioner att leva av egen kraft och där är det ett väldigt stort problem med skärgården idag. Vi ålänningar tycker att vi är öentreprenörer, mångsidiga och det kommer från skärgården. Det är vår
urbefolknings sätt att vara och ändå har man inte lyckats bibehålla det
utan det håller på att gå på tok. Det är verkligt synd, men det är en annan sak även om det är en del av motionen.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Herr talman! Det jag menar är inte att man ska hålla skärgården vid liv
enbart med en skärgårdslag utan det handlar om att man ska ha rätten
att få servicen, att man inte blir av med den. Det är det absolut viktigaste
för att hålla ett samhälle vid liv.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Ja, där kan det bli aktuellt, om man diskuterar kommunreform. Nu är de många små kommunerna garant för det här, det är
kommunen själv som bestämmer, men tar man bort den indelningen
måste man kanske, som huvudmotionären nämnde, komma med en an-
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nan typ av garanti i lag. Sedan får man inte låsa fast sig i något som blir
etter värre. I skärgården är det mest extrema förhållanden kanske i en
kommun, kanske man måste tänka annorlunda där, men det är klart att
det krävs nya garantier när gamla försvinner.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Torbjörn Eliasson

Herr talman! Rubriken för hemställningsmotionen är intressant. Man pratar
om ny organisationsmodell för offentliga Åland, man pratar inte enskilt om
kommuner eller landskap utan om hela offentliga Åland. Det är intressant
och det är en motion som ska tas med största allvar när man behandlar den i
lagutskottet. Vad det handlar om är att vi måste optimera alla strukturer som
finns inom offentligheten. Man kan konstatera, när man lyssnar på debatten
och läser i tidningarna, att det ofta finns ett tyckande, men det finns kanske
inte siffror och fakta bakom. Motionen leder fram till att man får fram basfakta och olika alternativ att diskutera.
Ledamot Danne Sundman berättade om att vi i finansutskottet behandlar
tre stycken hemställningsmotioner och de är alla IT-relaterade. Vi har hört
rätt många människor och det är väldigt intressant. Det är tre fina motioner
och vi kommer att få ett intressant betänkande hit till lagtinget, men där visar
det sig också att man ska tänka utifrån hela offentliga Åland och inte i de små
bitarna. Det är där det finns möjligheter att hitta vinster och rationaliseringar.
Det är helt okey att en parlamentarisk kommitté tar hand om de här sakerna. Det här är en verkligt stor fråga, det är en stor framtidsfråga och det
handlar om att vinna eller försvinna, mycket pengar.
Ja, parlamentarisk kommitté, intressant, managementkonsulter, som ltl
Danne Sundman sade, det kan vara både och. En parlamentarisk kommitté
hör experter och kan även konsultera människor som är duktiga på det här.
Det är viktigt att man, som ledamot Strand sade, börjar med öppet bord,
öppna ögon och öppna sinnen. Tack, fru talman!
Ltl Jörgen Strand, replik

Fru talman! Ledamot Eliasson nämnde att det är mycket tyckande i frågan och lite fakta. Visst, så upplever jag det också, det är mycket tyckande, många känslor, men det är främst från politiskt håll. Medborgarna, för dem är servicen det viktiga, att grundskolan har kvalitet, barnomsorgen, äldreomsorgen. Det finns underlag, ÅSUB har allt underlag,
det är bara att sätta sig ner och läsa utredningar, Statistisk årsbok, kunskapen finns. För att nämna en person vid namn, i positiva ordalag, Katarina Fellman kan allting det här. Sätter man sig in i allt det här inser
man att gör vi ingenting, börjar vi inte nu, kommer vårt samhälle att
halka efter både när det gäller välfärdsservice och ekonomiskt. Eftersom
det här kommer att ta många år vill jag att vi verkligen kommer igång,
att vi enas, sedan finns det olika modeller på hur vi kan göra.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Fru talman! Jag har redan berömt hemställningsmotionen, vi har många
likadana åsikter. Tyckande och känslor var det jag avsåg, av politiker,
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det blir en kommun, det blir tre kommuner och det blir 16 kommuner
och det blir allt. När jag säger att det saknas underlag, menar jag att det
saknas underlag på alternativa lösningar. Det är det man kan få fram på
det här sättet. Att man vet vad alternativet innebär i kostnader och organisation så att man får något att välja emellan.
Ltl Jörgen Strand, replik

Fru talman! Jag uppfattar att vi är helt överens i frågan och att vi måste
gå vidare. Ett helt annan bekymmer som jag måste nämna är: frågar
man en medborgare idag utgår man från hur servicen har varit. Den har
varit bra för vi har haft mycket pengar så vi har kunnat hantera frågorna. Utgångsläget borde vara 2020 och de scenarier som då pekas ut.
Det är viktigt att komma ihåg.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Jag känner att det blir väldigt abstrakt om man inte får diskutera
den nuvarande organisationen av det offentliga Åland, dvs landskapsförvaltningen, kommunerna, kommunförbund, kommunala bolag, landskapsbolag
osv. Om det är någon som kan föreställa sig något annat alternativ är jag rädd
för att det blir antingen väldigt revolutionärt eller ganska teoretiskt. Tänker
man nu att den kommunstruktur vi har idag är från medeltiden har den visat
sig vara väldigt slitstark. Vad gäller Ålands självstyrelse är den betydligt yngre
och den efterliknar något sorts nationellt parlament med regering, ministerier osv.
De här modellerna har utvecklats med tiden för att garantera demokratin i
vårt samhälle och framför allt det som här har diskuterats ganska mycket,
lika behandling av medborgarna. Att tänka sig att man i grunden skulle
kunna förändra det här systemet med hänvisning till att man uppnår att alla
får samma service på Åland känns för mig nog mer som en illusion.
Det är i och för sig inget fel i att vi har 16 kommuner. Många uppskattar,
precis som ledamot Danne Sundman var inne på, det småskaliga, den stora
möjligheten till påverkan som man har i de små kommunerna. Det är kanske
inte det som är problemet utan det är kostnaderna. Kommunerna kan inte finansiera sin service utan det blir allt mer så att landskapet ska ta över.
Sedan har man idag nästan frångått diskussionen om att kommunen skulle
kunna förmå sig till att stimulera näringslivet i sina kommuner, att skapa nya
arbetsplatser. Det är nästan ofta mest frågan om de offentliga arbetsplatserna
i kommunerna, hur man ska kunna utlokalisera och decentralisera. Kommunerna, förutom Mariehamn och så någon kommun till i någon högre grad,
skulle kunna skapa förutsättningar för att något privat bolag skulle attraheras
att komma till Kumlinge, Saltvik osv.
Idag är den diskussionen nästan helt död. Vad det handlar om är det som
här har berörts, att hur ska vi kunna skapa sådana resurser på kommunal
nivå att man kan tillgodose behovet av äldreomsorger. Det är nästan bara
kostnader som vi ser framför oss då, diskussion om att på något sätt öka
kommunernas intäkter förekommer inte alls.
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Med risk för att kanske ta död på den entusiasm som har förekommit med
den här motionen tror jag att det inte finns någon annan möjlig utveckling än
att se över kommunstrukturen och naturligtvis landskapsförvaltningen också.
När det gäller kommunreformen är det ingen ny fråga. När PAF fyllde 40
år så tittade jag i Ålandstidningar 40 år tillbaka, det är några år sedan jubileet
var. Vad hittade jag? Jo, jag hittade en lång, lång artikel, det kom t o m flera,
där man på Åland hade haft besök från Gotland där man berättade om sin
kommunreform, man hade gjort hela Gotland till en kommun. Det jag kunde
konstatera var att de politiker som då representerade skärgård och landsbygd
var väldigt entusiastiska.
Idag är det detta som är svårigheten. De partier som representerar landsbygden och skärgården har inte några alternativ, kommer inte med några förslag, man undviker diskussionen genom att säga att det ska komma underifrån, det ska utredas, kommunförbundet ska sköta det här. Man undviker
hela tiden diskussionen istället för att komma med konkreta förslag. Det är så
i realiteten att det är frisinnad samverkan och socialdemokraterna som har
drivit på frågan. Senast igår var det en debatt i radion om det här, men de
stora partierna undviker det hela tiden.
Jag tycker att man inte tar sig politiskt ansvar i den här frågan. Hur ska
man förändra det? Ska vi tillsätta någon parlamentarisk kommitté som pratar
om något helt annat, professionella styrelser som ska ta ansvar för socialomsorgen och grundskolan på en lägre nivå, vi vet inte vad den ska kallas,
inte på landskapsnivå, eller kanske det är det också, jag vet inte. Någon sorts
styrelse helst med professionella som vet vad behovet är och så ska vi ha någon sorts lagstiftning, typ skärgårdslagen, som ska garantera att alla får servicen. För mig verkar det alternativet inte realistiskt, och jag tror att det inte
är bra demokratiskt sett. Det har visat sig globalt att de nordiska samhällena
är de mest effektiva att producera service av olika slag och att upprätthålla en
jämlik välfärd. Man kan inte komma ifrån frågan om hur många kommuner
vi ska ha och vad kommunen ska sköta och vad landskapet ska sköta.
Nu ser jag att min tid är slut, men jag har nog synpunkter också på landskapets organisation.
Ltl Jörgen Strand, replik

Fru talman! Jag tror att ltl Sundback har missuppfattat när hon säger att
man inte får diskutera kommunreform. Det får man gärna göra. Jag vill
att man tittar på hela offentliga Åland. Jag har inte heller talat om professionella styrelser, som skulle sköta det här utan det är politiskt valda
styrelser med regionala representanter. Det var en modell som jag kastade fram, men det kan finnas andra. Det viktiga är att vi är överens om
att det system vi har nu är ohållbart och går in med öppet sinne för att se
vad vi kan göra för att få det här effektivare. Jag tror inte heller att man
kan få millimeterrättvisa när det gäller servicen i de olika regionerna.
Det viktiga är att det finns välfärdsservice i regionerna, om man uppfyller vissa kriterier till exempel.
Sedan ser jag inte bara ekonomiska och välfärdsfrågor, jag ser också
näringslivsutveckling när det gäller vindkraftsplaceringar, var ska vi utveckla industri osv. Det finns många fördelar med att reformera det offentliga Åland.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Ja, det är där som jag är lite tveksam, om det finns så
hemskt många modeller. Ska man ha åtminstone två nivåer i det här
samhället, dvs. kommunal och landskapsnivå så kan jag inte se något alternativ som skulle vara bättre ur medborgarnas synvinkel än den
kommunala tradition som vi har. Det måste också handla om demokrati
inte bara hur man sparar pengar. De som leder den offentliga verksamheten på kommunal nivå ska styras via allmänna och fria val osv. och det
ska vara en representativ förvaltning och representativa politiker som
leder den utvecklingen. Den kan inte styras av lagstiftning, till en viss
grad måste den vara politiskt styrd.
Ltl Jörgen Strand, replik

Fru talman! Jag förstår de olika nivåerna, men jag är inte ens låst vid
dem. Det kan finnas andra och därför vill jag inte låsa mig. Naturligtvis
ska det vara val och vill man ha representation från hela Åland kan man
välja valkretsar till exempel. Att ha alla sinnen öppna, men försöka nå
målet att vi ska få ett Åland som kan utvecklas, vara konkurrenskraftigt,
hänga med våra regioner runt omkring oss när det gäller olika intresseområden är det primära för mig.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Naturligtvis, diskussionen är fri och alla åsikter och tankegångar som på något vis kan leda till förändring ska vi ta emot med
tacksamhet. Det känns dock fortfarande som om det bara är socialdemokraterna och de frisinnade som vill förändring. Att vi har olika åsikter
är också naturligt. Om inte centern och liberalerna snart börjar ta fram
konkreta modeller för hur de vill se det framtida Åland händer det
ingenting i den här frågan och kostnaderna bara ökar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Fru talman! Ledamot Sundback säger att vi undviker diskussionen. Vi
har kanske inte samma uppfattning, men det betyder inte att vi undviker
diskussionen. Vi är jätte gärna med och diskuterar och vi vet att vi har
problem med det nuvarande systemet i det offentliga Åland. Samtidigt
befinner vi oss i en ekonomisk kris där vi inte vet hur den slutar och var
ribban kommer att ligga om fem år.
Det är klart att vi också anser att det här bör ses över. Jag anser att
ingen vet idag hur många kommuner som är det optimala för vår struktur. En del säger att det ska vara en kommun. Okey bevisa det! En del
säger tre kommuner. Okey, bevisa det! Här blev jag glad när jag ser en
motion där man talade om hela offentliga Åland och öppet ska se på allting och även titta på alternativen. Vilken demokrati är det, vilken ekonomi är det osv. och klä den med siffror.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Oberoende om vi har ekonomisk kris eller inte så borde arbetet ha genomförts för länge sedan. För varje år som går är det en
massa ineffektivitet i den offentliga förvaltningen som inte är tidsenlig
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och som inte möter medborgarnas krav. Det går inte att skjuta på besluten, tvärtom borde de påskyndas. Ledamot Torbjörn Eliasson vill att någon ska bevisa att en, tre eller 16 kommuner är bra. Det här går inte att
bevisa, det är inte en matematisk ekvation, det är inte en rättslig process
utan det är en politisk förändring där varje parti måste ta sitt ansvar och
bilda sig en uppfattning om vad som är bäst för Åland och ålänningarna
i framtiden.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Fru talman! Ja det är precis det vi vill göra, vi vill ta vårt ansvar. Om och
när vi ska förändra vill vi veta om det är en förändring som leder till något bättre. Det är det som är det viktiga i det jag försöker framföra. Vi är
jätte gärna med och diskuterar och tar fram alternativ och ser över hela
offentliga Åland. Vi i centern är inga motståndare till det utan tvärtom.
Därför tycker jag att den här motionen öppnar upp det här. Istället för
att man ska hålla på och munhuggas på politikerhåll om det ska var en,
fem eller sexton kommuner, kan man tillsammans undersöka och se på
de olika alternativen och kanske komma fram till ett alternativ – det här
är optimalt för Åland och då vågar man satsa på det.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Det är den diskussionen som har pågått länge i vissa partier, men nu ska ni sätta er ner och öppna upp och börjar diskutera. Frågan kvarstår, hur många kommuner ska vi ha eller ska vi inte ha några
kommuner alls? Är det något alternativ det? Det är många som förespråkar en kommun, det finns det modell av på Gotland, som vi redan
för 40 år sedan var intresserade av. Tre kommuner är ganska naturligt,
antingen regionalt, skärgården, landsbygden och Mariehamn eller norra
Åland, södra Åland och Mariehamn. Det har vi kommit fram till att är
två realistiska alternativ, men vad tycker centern och liberalerna? Ska vi
börja utreda igen från noll? Vi kommer ingen vart så länge de stora partierna inte börjar konkretisera sig.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Fru talman! Ledamot Sundback säger att diskussionerna inte pågår eller
att de stora partierna inte tar ställning. Inom liberalerna har diskussionerna nog pågått ganska länge, redan över ett år och kommer att diskuteras och troligen komma till någon konkretisering på vårt vårmöte.
Sedan tog ledamot Sundback också upp diskussionen om att man totalt har tappat greppet om att diskutera och stimulera näringslivet ute i
kommunerna. Jag vet inte hur det är ute i kommunerna, men i Sund
finns det en grupp tillsatt som för dessa diskussioner och ser vad man
kan göra och vad man kan få för näringsidkare som vill satsa i kommunerna. Men det är faktiskt så att många vill ha servicen till färjor och sådant så det är inte lätt att etablera nya företag ute på landsbygden. Den
saken är klar.
Talmannen
Tiden är ute!
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Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Det mest intressanta som har hänt i den här frågan är
kanske att liberalerna, som i valet inte överhuvudtaget ville diskutera
den här frågan, nu öppet deklarerar att man inser att man måste göra
någonting. Det är väldigt bra om det kommer något beslut som är mera
konkret i samband med vårmötet.
Det här med små kommuner och deras möjligheter att stimulera till
nytt företagande har jag stor förståelse för. Det är nästan i många fall
helt omöjligt, man har inte sådana resurser. Det är också en orsak till att
man måste ha större enheter som kan erbjuda mer i fråga om kompetens och också andra förutsättningar.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Fru talman! När man tittar på motionen ser man att den ger jättestora
möjligheter att fundera på vilka lösningar som kan vara de bästa. Det är
bra att man inte låser sig på något sätt i den här motionen. Det finns alla
möjligheter att diskutera olika antal kommuner, det finns andra möjligheter att sammanslå funktioner, t ex vissa sociala funktioner. Det finns
många lösningar och jag tänker inte i det här skedet låsa mig vid någon
möjlighet, jag tycker precis som motionären, att man kan ha ett öppet
sinne.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jo visst ska man ha ett öppet sinne, men om man tänker på
att den kommunala politiken och förvaltningen ska vara transparent, att
medborgarna ska förstå vem som producerar servicen, vem som har ansvaret, hur man finansierar den osv. blir det inte lättare med alla dessa
märkvärdiga samarbetssystem som går på tvärs och inte hierarkiskt är
kontrollerbara via landskapsregeringen osv. Det blir ett lapptäcke som
är ganska svårt att behärska och det finns ingen som riktigt kan säga att
där sitter det yttersta ansvaret. Det är en svaghet att hitta på alltför
mycket kombinationer som sedan är mera gjorda för att få det i praktiken att fungera men där medborgarna har väldigt svårt att se vem som
bär det politiska ansvaret.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson

Fru talman! Huvudmotionären har formulerat problemet ganska klart, Åland
är minst sagt överorganiserat och det är inte ekonomiskt försvarbart att ha
det på det sättet. Dessutom är det hämmande för konkurrenskraft och utveckling. Det har vi skrivit under på och stöder helt fullt. Vi har varit medvetna om det under många år. Det har nu accelererat naturligtvis, accelererat
så till den grad att det här torde vara Ålands idag största problem. Några har
känt att vi har fått det i famnen på grund av finanskrisen, andra har sett den
här utvecklingen under en längre tid.
När tidningen Åland gjorde en sammanställning av hemställningsmotionerna valde man att se dem ur en ekonomisk synvinkel, huruvida de sparar
pengar eller inte. De kom fram till att det var osäkert om någon av frisinnad
samverkans motioner sparade några pengar. Det verkade inte så. Alldeles
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särskilt såg man inte den här. Normalt är det finansmotioner som sparar
pengar och inte hemställningsmotionerna. Det här är kanske den motion som
har den största förutsättningen av alla under den här mandatperioden att
spara pengar, men också ger möjlighet att skapa tillväxt och ekonomisk kraft.
Den nuvarande kompetensfördelningen mellan den åländska staten, alltså
självstyrelsen, och kommunerna är okey för Mariehamn och Jomala. Rätt
långt också för Lemland och Saltvik. Det kan finnas någon till av de större
kommunerna som kan klara sig en tid åtminstone. Men för Kökar, Kumlinge,
Geta, Sottunga och flera andra är det definitivt inte hållbart trots att vi har
Nordens bästa statshandelssystem på Åland, överlägset bästa, så kommer det
ändå inte att hålla. Var och en som ser klart på frågorna inser att det här är
vår främsta ödesfråga i den här salen, i den här folkvalda församlingen.
Frågan är hur vi ska komma i gång. Jag tittade i handlingsprogrammet för
att se om jag kunde hitta någon skrivning om den här problematiken och
fann följande på sidan 8 ”Under perioden kommer tänkbara samarbetsformer och behörighetsöverföringar mellan kommunerna och landskapet att
granskas och konsekvenser utredas. Inom smala kompetensområden eller
gränsöverskridande verksamheter kan landskapet i större utsträckning
idag vara huvudman. En överföring av behörighet bör dock föregås av
noggranna utredningar och konsekvensanalyser med beaktande av ekonomiska effekter och kvaliteter på service”. Det betyder alltså att i handlingsprogrammet anger man att det är de gamla strukturerna som ska finnas kvar,
men man kan utreda vissa förändringar i marginalerna.
Utgående från allt det som föregår den här diskussionen är det synnerligen
viktigt att man kommer igång. Hur ska man komma igång? Det är naturligtvis idealiskt för lagtinget att den här motionen nu finns i lagutskottet och att
man kan börja på det sättet. Det innebär samtidigt att partierna gör sitt arbete parallellt, att landskapet kanske kommer igång på något sätt, att kommunförbundet kommer igång utöver vad man redan har beslutat sig för osv.
Inför senaste val var det fyra partier som sade att de inte var beredda att
diskutera någon kommunreform. Centern sade att det måste komma underifrån för att de skulle ta upp frågan. Medborgarna måste alltså ha en beställning för att vi ska ta upp frågan eller om det var centergubbarna i de olika
kommunerna, jag förstod inte riktigt motiveringarna. Liberalerna, de
obundna och Ålands framtid sade att det inte var någon fråga som var aktuell
under mandatperioden. Vad som har hänt efter valet har naturligtvis gjort att
alla nu känner att visst måste man göra någonting. Särskilt glädjande är att
största partiet, liberalerna, har gått i författning om att söka lösningar. När vi
diskuterade den här motionen i vår grupp kände vi till den diskussionen och
därför ville vi utforma oss på ett sådant sätt att alla lösningar ska hållas
öppna.
För den regionala överlevnaden, särskilt ute i skärgården, är inte det viktiga hur man ska lösa servicen för medborgarna, det viktiga är att man får
upp produktionskraften i regionen. Det är grundförutsättningen för att lösa
servicen. Sedan kan man komma med ytterligare pengar från de rika regionerna i landskapet för att stöda detta. Får man inte upp produktionskraften,
vilket vi inte har lyckats med under många år, så kommer vi inte att klara servicen heller. Det är en grundförutsättning till den delen.
När det gäller slutresultatet valde vi att inte peka på att den här och den
här modellen ska vi ha. I vårt parti har vi gjort en utredning om vilken modell
628

som kunde vara möjlig. Den bygger inte primärt på kommuner utan den bygger på funktioner som huvudmotionären Jörgen Strand var inne på. Det är en
modell som det är skäl att diskutera politiskt. Att slopa de kommunala nivåerna är inte den enda lösningen. Att bibehålla dem med omformning är inte
heller den enda lösningen utan det kan finnas mellanformer däremellan som
kan vara intressanta.
Fru talman! Det viktiga är att vi gemensamt kommer överens om att få
processen igång och att vi har både liberaler och center, som de största partierna, med oss på det här tåget, att vi tillsammans kan göra det här. Vi får inte
se till partiintresse primärt utan vi måste se till hela Ålands intresse.
Minister Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Här önskar jag svara som liberal. Det är inte med sanningen
överensstämmande att liberalerna inte har agerat i frågan. Vi har kommit vidare och tar tydliga steg. Redan i maj 2005 hade liberalerna exakt
samma utgångspunkt som FS har nu. Servicen är det man ska utgå från.
Vi har ett kommunprogram daterat maj 2005 där vi pratar om ett medborgarperspektiv, vi pratar om vem som gör vad, bäst och mest kostnadseffektivt, vi pratar om att man har svårigheter att upprätthålla kvalitativ service ensam och vi ska se över strukturerna och behörighetsfördelningen och också den kommunala ekonomin.
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! Det låter som musik i mina öron att höra det här och jag
räknar med att det kommer flera repliker i samma riktning. Det är bra,
det är dit vi ska komma. Vad jag nämnde när det gäller de fyra partierna
som nämndes var hur man i kommunreformsfrågan uttalade sig inför
valet. Det var väl för att processen, trots att den hade startat 2005 med
liberalerna, inte hade kommit längre än vad den hade kommit så därför
uttalade man sig på det sätt som man gjorde. Det var förstås före finanskrisen och före vi har de här alldeles uppenbara problemen i flera av
våra mindre kommunerna idag. Långsiktiga problem.
Minister Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Det var precis på det viset att liberalerna insåg att det var
bekymmer. Sedan har vi tagit ett steg vidare och precis som ledamot
Dahl beskrev har vi haft flera interna diskussioner i liberalerna. Vi har
också initierat ett möte i april där vi diskuterade gemensamt med de
andra partierna. Vi försöker gå fram.
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! Det är som sagt jättebra och det är därför vi har lagt den här
motionen för att vi skulle få igång den här processen i lagtingets inre arbete så att det blir en start på det här. Jag förstod att det var en kommunalpolitisk debatt i radion i går som jag tyvärr inte hörde, men signalerna därifrån var inte till alla delar positiva när det gällde möjligheten att
komma vidare. Den här diskussionen är till den delen jättebra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Olof Erland, replik

Fru talman! När det gäller den här radiodebatten var det väldigt positivt
att höra hur överens frisinnad samverkans representant och liberalernas
representant var. Där tror jag att det finns en framgångsgrej att komma
igång med arbetet. Däremot skulle jag vilja påpeka att ledamoten Roger
Jansson numera är en etablerad arkivforskare, men en dålig sådan som
fastnar i detaljer. Den bild han ger av valrörelsen när det gäller liberalerna är fel. Den bild han ger av handlingsprogrammet och dess intentioner vad det siktar på är fel. Problemet är att komma igång med ett sådant arbete som kan få tillräcklig uppbackning för att man ska kunna
etablera en reform och det gör man kanske möjligen i bästa fall under
den här mandatperioden, men det gör man inte genom att läsa valprogram och handlingsprogram.
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag förstår inte ltl Erlands replik. Jag letade i handlingsprogrammet och läste igenom det hela för att se om man hade skrivit något.
Jag gjorde det med positiva förtecken, sedan citerade jag exakt så det
kunde inte bli fel. Om det var något annat skrivet som jag borde ha citerat, kan man beskylla mig för att ha citerat fel.
Jag vill komplettera med att säga att diskussionerna i vårt parti har
varit rätt så kritiska till nödvändigheten av en kommunreform. Jag har
tyckt att det är viktigt att man framöver kan hålla kommunala känslan
för lokalsamhället kvar och utgående från det hitta lösningar. Jag förstår
att det är en diskussion som man också för inom liberalerna.
Ltl Olof Erland, replik

Fru talman! Ett viktigt tillfälle för liberalerna var i slutet av nittiotalet
när vi hade en motion om en samordning av de smala sociala områdena.
Vi kallade det då ett förbund, men det kan vara olika former. Det visar
på hur liberalerna tänker. Ska funktionerna ges på lokal nivå eller central nivå, ska de styras på lokal nivå, ska de styras på central nivå. Det
var vår utgångspunkt och det tyckte jag var den som FS representant
Lennart Isaksson hade i radion i går. Jag tyckte att det var riktigt liberalt. Jag hoppas att han tar det som beröm.
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! Funktionsdiskussionerna har vi haft tidigare i landstinget
när vi i tiderna beslöt att gymnasialstadieutbildningen skulle vara på
landskapsnivå och när vi valde att överföra också resterande delen av
hälso- och sjukvården till landskapsnivå. I den kommande diskussionen
är det säkert som ledamoten Jörgen Strand var inne på, väsentligt att vi
diskuterar det ur den synvinkeln.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Fru talman! Jag pratade om finanskrisen i mitt anförande. Det är inte så
att finanskrisen var orsaken till att vi inom centern började fundera på
de här frågorna. Men den har förvärrat situationen för hela offentliga
Åland och det gör att det är ännu mer nödvändigt nu att hitta lösningar.
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Inte tror ni väl, bästa lagtingskolleger, att vi i centern inte diskuterar
kommunernas problem? Vi har förankring i alla kommuner. Det är klart
att det är ett problem för oss. Nu tycks vi ha ett gemensamt mål och det
är Ålands bästa, det sade ledamoten Roger Jansson själv och det är vårt
mål också. Det är intressant att höra när ledamoten Roger Jansson förde
fram dem att även FS har olika alternativ men ni är tydligen inte heller
säkra på vilket som är optimala. Därför känns det bra om man i större
sammanhang kan titta på de här frågorna och komma till en lösning.
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! I min långa politiska karriär har jag lärt mig att inte i ett
alltför tidigt skede låsa mig och därför har jag ofta upplevt det som
olyckligt när partier går ut och säger att det här är lösningen, den här
lösningen måste vi gemensamt komma till. Då blir det låsningar i de
fortsatta diskussionerna och man har svårt att komma vidare. För att
komma vidare i den här frågan, precis som huvudmotionären sade,
måste man ta det här öppet sinnelag och försöka undvika att låsa sig på
förhand från något parti, tycker jag.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Fru talman! Det var precis det jag sade i mitt anförande. Det är skönt att
vi har samma uppfattning. Jag kan inte uttala mig för centern, för jag
har inte den funktionen, men jag tror att vi definitivt tar emot den med
öppna armar och att vi behandlar den i en parlamentarisk kommitté.
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! Det innebär goda möjligheter att få höra vad man från centerns högsta ledning tycker i den här frågan, man har den positiva inställningen för att nå resultat som nästan alla talare här har redogjort
för.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Ledamot Jansson talade här om kommunstrukturen, mellanting osv. Visst skulle man kunna ha kvar vissa saker, kommundelsnämnder eller vad man kallar dem. Det viktiga är, och varför jag i ett tidigare skede nämnde skärgårdslagen, att det måste finnas någon form
av lagstadgad trygghet för att inte en minoritet skall börja känna sig
överkörd. Det skulle möjliggöra så att vi kunde komma till en lösning i
kommunfrågan. Om någon bygger ett hus i Föglö med sin familj och
flyttar dit och så bäst som det är så skärs möjligheten att fara till och
från arbetet av, som det har varit i vinter, man har inte sluppit från
Lumparland hem och vice versa när man jobbar över gränserna. Kommer sådana saker och skär av möjligheterna att röra sig kan vi inte lita
alla gånger att Åland kan styras rätt.
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag är oklar på vad ltl Sundblom menade med minoritet.
Att han som skärgårdsbo och Föglöbo skulle tillhöra minoritet kan jag
inte hålla med om eftersom han hör till majoriteten. Att skärgårdsborna
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skulle vara någon sorts minoritetsbefolkning i landskapet är inte heller
rätt utgångsläge. Skärgården är en fullvärdig del av Åland och ska behandlas som en sådan. Problemet med skärgården är att skapa produktionskraft så att det finns arbete och förutsättningar för människor att bo
i området och att växa. Det måste vara målsättningen. Därför måste huvudansträngningarna gå ut på att man skapar produktionskraften. Det
tror jag inte att man klarar av med en skärgårdslag.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Ja, det är just det här med att vi hamnar i den situationen
att vi inte har någon service. Vi kommer alla ihåg sjuttiotalet när skolungarna togs bort från de små skärgårdskommunerna och vad det innebar. Det här ligger och gror och det ska vi veta när vi ska börja diskutera
frågorna.
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! Utan skärgårdslag har vi genom åren skapat kanske den
bästa servicen som finns för ett skärgårdsområde i Norden. Åtminstone
är det få som har det bättre särskilt när det gäller skolsidan, när det gäller sociala möjligheter och när det gäller trafik. Det är klart att man kan
tala om skärgårdslag i samband med den här motionen, men det är inte
riktigt det den handlar om utan den handlar om att hela Åland ska leva
och då måste vi skapa en kostnadseffektivare organisation än vad vi har
idag och som ska ge de här servicefunktionerna runt hela landskapet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Liberalerna bedömer den här motionen liksom alla andra,
efter dess förtjänster. Den här har betydande förtjänster och ändå är vi
lite förbryllade över den defensiva klämmen. Det är 169 strukturer som
styr och administrerar våra kommuner, det är riktigt. Ingen kan påstå
att de är få till antalet. Motionen hade vunnit på att beskriva hur mycket
resurser det går åt att enbart administrera dessa 169 strukturer utan att
de ger någon som helst service till medborgarna. Det här är en vägande
tanke i den liberala processen som har pågått under lång tid.
Den andra iakttagelsen är hur man kan organisera det offentliga
Åland på ett mer effektivt sätt. Jag tror inte att man ska lämna den verksamheten till någon anonym man, någon utifrån kommande kraft. Definitionen på självbestämmande är just att människorna organiserar sin
tillvaro efter egen önskan. Vi inom liberalerna vill förstå klämmen så att
vi inte ska tappa greppet om den här processen utan vi ska hålla i den
och styra den.
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! Huvudmotionärerna har formulerat texten på sådant sätt
att den redogör för problemet, och det är väldigt uppenbart för oss alla,
och sedan givit oss politiker fria händer att komma överens utan att
peka med pekfingret. Fria händer att komma överens hur man kan organisera offentliga Åland på ett nytt och mer effektivt sätt. Det är klart
att det är de folkvalda, särskilt lagtingsledamöterna med hjälp av land632

skapsregeringen, som måste hålla i den här processen. Vi har inte tänkt
oss något annat. Att klämmen skulle vara defensiv kan vi inte hålla med
om eftersom den så klart anger att det är fel i den nuvarande organisationen. Åland är minst sagt överorganiserat och nu måste vi hitta på något nytt och det måste vi göra på ett mer effektivt sätt för medborgarna
naturligtvis.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Katrin Sjögren

Fru talman! Jag är ingen expert på självstyrelsepolitik. Jag lyssnar gärna när
andra uttalar sig och håller anförande. Kanske det är som att svära i kyrkan,
men enligt min åsikt så finns det frågor som är mycket viktigare än både ramlag och skattebehörighet för självstyrelsen. Det är kommunstrukturerna och
det är en övergripande planering, två viktiga interna självstyrelsepolitiska
frågor för Åland. Jag tycker också att motionen är väldigt intressant och konstruktiv ur flera synvinklar och jag kan bara befästa, som jag tidigare har sagt,
att dagligdags, veckovis i alla fall, ser vi på social- och miljöavdelningen bekymmer, både på miljösidan, men också på sociala sidan. På miljösidan är väl
kanske avfallshanteringen det största exemplet på att det inte fungerar med
de kommunstrukturer som vi har i dag. När det gäller det sociala området har
vi två faktorer, både kompetensen och ekonomin. Det finns krav från medborgarna, det finns självklara krav på lika behandling men också service. Här
blir medborgarna mer och mer medvetna och ställer krav både på kompetens
och på service.
Landskapsregeringen och socialvårdsbyrån har fått lagtingets godkännande att titta på socialvårdens utveckling och där ska vi titta på ett brukarperspektiv, ett personalperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv. Vi ska se på
fördelar och nackdelar på olika system och också på teknikmöjligheter. Vi
tänker se på socialvården ur flera perspektiv, både kommunsammanslagning,
kommunförbund, socialförbund.
Det finns också en sådan möjlighet när det gäller socialvården, åtminstone
delar av socialvården att den skulle vara verksam inom ett affärsverk. Det har
man i den finska kommunallagen. Raseborgs kommun har byggt upp områden ur olika grundtryggsproduktioner. Det finns väldigt intressanta saker att
titta på. Vi ska också se på en fristående myndighet underställd landskapsregeringen, ta modell av ÅHS och på ett utvidgat samarbete. Några steg framåt
tar vi inom socialvården och jag tror att det kan ge matnyttig information sedan när vi ska ta steg vidare.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jag tackar för det. Jag tycker att det fanns mycket i minister
Sjögrens inställning och värderingar som sammanfaller med den socialdemokratiska uppfattningen, speciellt det här med ramlag och beskattning och hur man jämför det med de interna politiska problemen som vi
har. Den övergripande planeringen och kommunreformen är mycket
viktig.
Tar man situationen som den är, t ex med avfallshanteringen, fungerar det som så att det nu avgörs i varje kommun enligt demokratiska beslut hur man vill ordna systemet. Om man tycker att det är dåligt tycker
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man att den demokratiska strukturen inte fungerar ur ett professionellt
perspektiv dvs. hur avfallshanteringen ska skötas. Om man i socialomsorgen vill starta bolag osv. ska man ändå ha kvar kommunerna om
man inte genomför andra reformer.
Minister Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Inte jag heller har svar på alla frågor. Jag tror inte att någon
har det. Det finns många frågor att fundera på . Ser man på socialvården
finns det smala områden som många har påtalat. Det finns barnskydd,
missbrukarvård, specialomsorg som kan skötas mera centralt, men så
finns det servicepunkter som måste finnas ute regionalt som hanterar
den här människonära servicen. Det handlar om barnomsorg, äldreomsorg, skolor och också utkomststöd. Där behöver man ha nära kontakt och det behöver finnas socialarbetare att diskutera frågorna med.
När det gäller avfallshanteringen, jo så är det att kommunerna försöker
se till sin egna lilla del, men det kanske inte är så bra för helheten. Det är
det som är det stora problemet.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Ja, jag måste säga att jag inte kan förstå att problemet är
så svårt. Har man ambitioner från centralt håll och vissa mål om t ex hur
socialtjänsten ska fungera, dvs. den ska vara tillgänglig för alla oberoende vad det gäller. Landskapsregeringen har sitt ansvar och kommunerna har sitt. Om alla kommuner inte förmår att tillhandahålla servicen
kan vi göra som vi har gjort nu, kommunförbund, samarbete för vissa
kommuner som gör det allt trassligare och vi får allt flera organ. Är det
inte då logiskt att tänka sig att istället för en uppsjö organ ha färre
kommuner. Jag kan inte förstå att det är så problematiskt.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Jo, jag tror att det är logiskt att ha färre kommuner, det är
min åsikt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Motionen ska behandlas av lagutskottet och motionärerna har
bett om ett öppet sinnelag. Det har vi naturligtvis, men samtidigt inser jag att
det är ganska komplicerat för motionen behandlar egentligen hela den politiska utvecklingen när det gäller förvaltning, organisation och annat. Det är
viktigt att man tar med både landskapsnivå och t o m EU-nivå och nationell
nivå. Det visar på något sätt att det är en stor fråga, men det är ändå kommunerna som står i fokus och man ska hitta reformer.
Liberalernas utveckling hänger ihop med utvecklingen allmänt i debatten.
Man har, verkar det, kommit ifrån det här med geografi, storlek och antal
kommuner till att diskutera var man ska ha behörigheten, på vilken nivå och
hur omfattande det ska vara på kommunal nivå, på landskapsnivå och det
som vi i varje fall har idag, någonting däremellan, som de flesta är ganska
överens om att är tungrott och ett ganska komplicerat system, alltså kommunförbunden. Det finns ett problem i sig att titta på dem, hur de fungerar
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demokratiskt när det gäller representationen, organisatoriskt, administrativt
osv.
Den andra delen av utvecklingen är att man har en process, som numera är
ganska accepterad, kommunerna samarbetar. Det pågår på flera håll och
landskapet stöder utvecklingen av samarbetet med pengar när det gäller
byggnadsnämnder, socialnämnder och andra nämnder. Det är alltså en utveckling där kommunerna söker egna vägar, men det räcker inte. Där kan
man säga att landskapsregeringens handlingsprogram talar om stöd för samarbete, som ett led i utvecklingen av olika behörighetsområden. Kanske det
leder till någonting.
Det är någonting som är ganska säkert för nästa handlingsprogram för en
landskapsregering när den kommer, om den kommer nästa vecka eller om ett
och halvt år. Det vet vi ingenting om, men det är den processen som nu pågår,
i ett handlingsprogram för landskapet måste man alltså se på behörighetsfördelningen. Det är ingenting märkligt, kommunerna är gamla, men behörighetsfördelningen har förändrats. Vi har yrkesutbildningen, specialomsorgen,
gymnasieskolan, ÅHS, hela det komplexet är icke kommunala verksamheter.
Nästa steg för liberalernas del är den tekniska sidan, teknisk samordning.
Det ligger också på åtminstone de smala sociala områdena. Det är viktigt för
det är där de stora kostnaderna finns redan idag, det kan man se på landskapets budgetutveckling, landskapsandelarna. Det är också där kostnaderna
kommer att finnas i framtiden när vi får en mer åldrande befolkning samtidigt som hälso- och sjukvården blir dyrare.
Då kommer jag till de rent allmänna synpunkterna vi har i de liberala diskussionerna. Vi ser det som en fyrfältstablå där vi har behörigheten, ska den
ligga lokalt eller centralt. Sedan har vi också styrningen, ska den vara lokalt
eller centralt, dvs. man kan lagstifta på en nivå, men utföra på en annan nivå.
Det är grundproblematiken.
För lagutskottets del är det frågan om vilka ambitioner vi kan ha. Vi kan
utgå från problematiken, men när det gäller utredningar av vad som händer,
hur det ser ut så har ÅSUB tagit fram ett statistiskt material. Ser man t ex i en
jämförelse mellan kommunerna vad de olika tjänsterna kostar per capita är
det väldigt stora skillnader. Det skulle tyda på att man kanske kan ta det billigaste som norm, om det inte finns några särskilda omständigheter, och se
vad rationaliseringsvinsterna, i alla fall på pappret, kunde vara.
Jag har tittat lite på det här, man måste räkna bort vissa specialomständigheter. T ex i Mariehamn ingår energiproduktion i utgifterna och då blir de
väldigt höga. Gör man en överslagsberäkning av det här så har vi en rationaliseringsvinst i teorin, måste man kanske tillägga, på storleksordningen 30
miljoner. Det är ganska mycket om man ser till kommunandelssystemet och
landskapets roll.
Vad lagutskottet kan göra är att reda ut själva problematiken som har med
nivåer att göra och behörighetsfördelning, var man styr och var man utför.
För det andra kan man fråga sig om man ska göra ett beslutsunderlag för lagtinget eller kanske så småningom för landskapsregeringen att ta ställning till i
vägvalet i organisationsfrågan eller ska man göra någon sorts underlag för att
visa att så här kan man gå framåt i en parlamentarisk kommitté, i en lagberedningsorganisation osv.
Det är en ganska svår avvägningsfråga om man ska behandla en motion på
ett seriöst sätt, vilket lagutskottet naturligtvis ska göra. Det är inte lätt att läsa
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ut ur själva hemställan och motionens bakgrund vad man egentligen ska
åstadkomma med rimliga insatser i ett lagtingsutskott. Det är mitt frågetecken inför utskottsarbetet.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Först vill jag tacka för att ledamot Erland, tillika lagutskottets ordförande, är positiv till att behandla motionen. Man behöver inte
läsa varje enskilt ord ordagrant i den här motionen utan andemeningen
är det som står i slutet, i klämmen, att man ger landskapsregeringen i
uppdrag att börja förbereda en organisation som kan göra offentliga
Åland mer effektivt. Det är andemeningen i motionen. Jag tycker inte
heller att det är rimligt att ett utskott ska ta fram ett heltäckande underlag för ett framtida beslut. Det är landskapsregeringen som ska ta
fram det utgående från det mycket fina underlag som redan idag finns
på ÅSUB. Jag är nöjd om man behandlar det i en positiv mening.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jo, jag tror att jag förstår vad som avses. Det finns nu ett
upplag inom kommunförbundet, det finns också en planering för en
skattegrupp i kommunala frågor och det finns en politisk diskussion.
Jag ser problematiken så att man måste få en viss kritisk massa bakom
en politisk linje för att kunna gå vidare. Den kritiska massan finns idag
ganska stark när det gäller just funktionsindelningen, dvs. var ska man
styra servicen, var ska den utföras. Då är man inne på en reform av vissa
verksamheter från kommun till något annat. Om det är tvärtom vet jag
inte.
Sedan har vi problematiken som jag för min del förstår mycket väl,
som ltl Sundblom tog fram, att garantera servicen i mindre kommuner,
mindre områden, i glesbygden.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Vi kommer ofta in i detaljer och det kan vi diskutera, men
för mig är målet det viktiga och att alla partier har en vilja att förändra
dagens system när det gäller offentliga Åland. Det är orimligt att 169 organ plus en massa andra ska organisera 28 000 människor. Sedan finns
det många problem, men det finns också många möjligheter på vägen.
Det är dem jag tycker att vi ska försöka se idag, problemen är inte något
problem att lista.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Om man kan klarera vissa väsentliga utgångspunkter tror
jag att man kan ta ett steg framåt. En sådan är om man säger att vi ska
ha så och så många kommuner, ska vi ha en, ska vi 16 eller ska vi ha
5,76, vilket låter helt orimligt. Om man istället går in och analyserar de
olika servicefunktionerna har man tagit ett steg framåt. Börja diskutera
funktionerna i sig, vad de kostar, hur de ska utföras, vad de betyder för
människor, vad man värderar ute i kommunerna och hur man garanterar dem i glesbygd där kommunikationerna inte är lika bra som i centralorterna. Då har man en bra start på ett reformarbete. Ska man strida
om hur många kommuner det ska vara kan vi fortsätta många år med
det.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Gunnar Jansson

Herr talman! Motionen är remitterad till lagutskottet så därför må det tillåtas
mig att ha lite lagtekniska synpunkter på frågan och hanteringen av den. Den
1 januari 2008 genomfördes en stor regional kommunal reform i Danmark,
som i sig hade fått mycket av sin inspiration av det som gjordes i Sverige redan på 60-talet. Den reformen var helt genomgripande i Danmark och har i
hög utsträckning varit förebild för det som nu pågår i Finland.
Kommunen, denna underbara nordiska konstruktion är så viktig och god
att den ska bevaras och den ska man värna om, precis som ledamoten Sundback och andra har sagt här. Utmärkande för framgångarna i Norden får vi
mycket tacka denna välfärdsproducerande och -fördelande konstruktion som
kallas kommun och som i sig är unik i hela världen de facto. Som exempel
brukar man ta Frankrike som har 36 000 kommuner ungefär. Då förstår alla
att en kommun i Frankrike på sin höjd är en by eller kanske ett enstaka
hemman i vår administrativa indelning.
Det finns bara en väg framåt. De här reformerna har också satt betydande
avtryck i liberalernas sätt att tänka och att driva på reformer som naturligtvis
omfattar mycket, mycket mera än den matematiska ordningen som kollegan
Erland nyss redovisade. Jag tror att lagutskottet förutom annat också kommer att bli lite överraskade över vad som redan har skett i vår lagstiftning,
ifall inte utskottet redan är det.
Den blankettlag om kommunindelning som hos oss gäller sedan 1997 gäller inte längre. 1.1.2010 trädde en ny kommunindelningslag i kraft i riket och
den är en totalreform av alla de lagar som styr de här typerna av regionala reformer. Blankettlagen från 1997 är sålunda utformad att nu har vi lite oss
själva ovetande glidit in i ett tillstånd utan lagreglering för detta. Jag föreställer mig att lagutskottet fördjupar sig i frågan. Kommunindelningslagen som i
sin tur både bygger på förebild från Danmark och erfarenhet från Finland är
koncentrerad, samlad och explicit lätt att läsa och lätt att förstå. Den är väldigt praktisk, den säger hur man reformerar den offentliga förvaltningen, i
vilken ordning man fattar besluten, vem som gör vad, vem förhandlar med
vem, vad produkterna och förhandlingarna heter etc. etc.
Nyckelordet i det sammanhanget är samgångsavtal. De som vill gå samman ingår ett samgångsavtal som helt och hållet reglerar vad som händer under den tidsrymd som man själv bestämmer. Lagstiftningen går så långt att
den också reglerar administrationen av de nya enheterna som kan uppstå i
detta umgänge mellan, i det här fallet kommuner, samgångsstyrelse, samgångsfullmäktige, kommundelsadministration osv. Jag tror att det kan bli en
intressant läsning för lagutskottet. Jag vet att kollegan i lagtinget känner väl
till lagstiftningen och är fullt medveten om att vi måste göra någonting.
Oberoende av vilken typ av administrationsförändring som vi vidtar måste
det ske enligt lagstiftning. När man sorterar om den offentliga maktutövningen måste det ske under lagmakt. Om vi skapar oss ett eget regelverk för de
här reformerna eller om vi gör som tidigare, använder oss av blankettlagstiftningsteknik, eller hur vi gör är en praktisk fråga.
För min del tror jag att vi väl kunde skapa en egen landskapslag på området. De reformer som vi nu talar om är rätt så måttfulla jämfört med förhål-
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landet i Danmark. Det här är en praktisk fråga som lagutskottet säkert kommer att ha synpunkter på.
Jag uppfattar också motionen på så vis att den efterlyser, kanske inte en
maktutredning i sig, men ett ställningstagande till en sådan, dvs. vem ska
göra vad, på vilken nivå och självklart på de demokratiska former som nämndes här. Därför kan jag inte annat för liberalernas del än önska lagutskottet
lycka till. Mitt parti kommer noggrant att följa med processen inom partiet.
Vi har den processen i gång. Som vi hörde i ett replikskifte sker nästa avstämning på mötet om en vecka och processen går definitivt vidare.
Jag uppfattar det så att processen har varit igång så länge att det inte finns
någon väg tillbaka. Nu finns det en väg framåt just för att trygga ett demokratiskt samhällsskick, en demokratisk procedur och också trygga den välfärdsproduktion och välfärdsfördelning som egentligen är syftet med hela den offentliga maktutövningen på det sätt som människorna själva väljer.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Vicetalman Gunnar Janssons uppgifter om förändrad lagstiftning för kommunindelning var mycket värdefull. I Mariehamns stad var den
lagstiftningen upp till diskussion när vi tittade på det här med Järsö och
Nåtö. Det visade sig att den lagstiftningen inte skulle fungera till Mariehamns
fördel i det fallet, men nu är den lagen helt borta och det har kommit en ny så
det är intressant. På Åland har vi nu ingenting som reglerar kommundelningen.
Vicetalman Gunnar Jansson nämnde också reformen i Danmark och den
är nog någonting som är värd att studera för dem som inte känner till den.
Där gick det ju till så att man höll folkomröstningar i kommunerna. Man
kunde i kommunen ta ställning till vilken grannkommun man ville tillhöra i
de olika byarna eller städerna. I en kommun, som ligger inklämd mellan flera
kommuner, har befolkningen olika samarbeten och olika logistik. Den som
bor i östra delen i en kommun har kanske större intresse att samarbeta österut och den som bor västerut vill samarbeta västerut. I Danmark var det
också så att vissa gamla kommuner splittrades och gick upp i helt nya kommuner.
Det är ett sätt att lösa kommunindelning som man ska vara medveten om.
I Danmark ville man egentligen ta bort hela mellannivån, amtnivån, men det
gick inte för man hade inte andra alternativ för att administrera och sköta
specialsjukvården. För de flesta länder, när man diskuterar de olika nivåerna
inom offentlig förvaltning, är just det här med specialsjukvården den stora
frågan. I vissa länder, t ex Frankrike, har staten helt och hållet hand om sjukvården. Åland är på det sättet befriad från den problematiken eftersom landskapet har tagit över all hälso- och sjukvård. Hos oss är det ändå frågan om
två nivåer vilket gör det betydligt enklare än på många andra håll. Har vi viljan att förändra skulle det inte vara så svårt att göra det som jag ser det. Men
vi måste vilja annars står vi och stampar på samma ställe hela tiden.
För vi över diskussionen till att vi inte ska ta ställning till hur många kommuner vi ska ha utan vi ska diskutera behörighetsfördelningen så är den
också ganska klar i de nordiska samhällena, vad ankommer på kommunen.
Lagstiftning finns på alla områden. Det som är ett intressant jämförelseobjekt
är Island där kommuner kan ha olika kompetensnivå, men jag tycker att det
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verkar ojämlikt från första början. Dessutom skapar det inte tillräcklig transparens för befolkningen.
Vill man garantera alla i landskapet rätt till äldreomsorg måste man ha en
äldreomsorgslag. Nu har vi en lag som allmänt säger att alla ska ha rätt till
den äldreomsorg som man är i behov av. Hur det ser ut i verkligheten beror
på hur mycket resurser och kompetens kommunen har på området. Det finns
inga sanktioner om man inte tillhandahåller boende och hemtjänst till alla.
Det är kommunen som avgör hur omfattande servicen är. Ju fattigare kommunen är och ju fler äldre det blir desto sämre blir servicen.
Vill man garantera alla samma rätt, som t ex inom barnomsorgen, måste
lagtinget stifta en sådan lag, med minimirättigheter och också se till att
kommunerna klarar av att finansiera det. Det har inte så mycket att göra med
kommunerna annat än att kommunerna ska tillhandhålla servicen med tillräcklig personal och kompetens.
De största problemen för de små kommunerna är bristen på kompetens
inom områden idag som är centrala för att kommunen ska kunna utvecklas.
Det är framför allt inom planeringen. Mariehamns viktigaste organ är stadsarkitektkontoret och stadsplaneringsnämnden. Det är den som gör att Mariehamn får möjligheter att utvecklas. En kommun där det inte görs någon planering, där det inte finns någon dynamik i samhällsplaneringen, står helt
stilla.
Mariehamns resurser skulle räcka till för stora delar av Åland. Nu finns det
en inställning bland många på landsbygden och i skärgården att planering är
av ondo, det ska man inte ha. Nåja, det är en specialfråga. Det finns resurser i
landskapet men de är väldigt illa fördelade eftersom de små kommunerna
inte har resurser att upprätthålla den kompetens som medborgarna efterfråga idag och den kompetens som behövs för att man ska kunna utveckla en
kommun.
Det som jag ytterligare vill ta upp är det att vi inte alls har diskuterat landskapets organisation. Är det någonting som är otidsenligt och ineffektivt är
det den. Där borde man komma till en sådan principiell lösning att centralförvaltningen inte ska syssla med serviceproduktion. Det är ett otyg att ministrarna ska sitta och peta i turlistor. Så får det inte vara i ett samhälle. Det
måste vara en resultatenhet som sköter verksamheten i samråd med brukarna och sedan måste det finnas styrdokument, uppföljningssystem. Centralförvaltningen ska bara syssla med att verkställa beslut som lagtinget har tagit,
att syssla med utvecklingsarbete och tillsyn.
Som vi har det nu är det en enda soppa och röra. Ministrarna vet inte riktigt vad de har för ansvarsområden. Ledande tjänstemän vet jag inte heller
om de vet i dagens läge. Förvaltningen har vuxit hela tiden, men ansvarsfördelningen har man inte utvecklat. Landskapets framtida organisation är
minst lika viktig som den kommunala indelningsfrågan.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Herr talman! Jo, planeringsinstrument, det håller jag med om att är viktigt, vi borde använda det mera.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Det är roligt att det finns sådana röster från skärgården.
Det finns säkert sådana som alltmer inser betydelsen av planering, den
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ekonomiska. När ledamot Sundblom gav mig lite stöd kan jag berätta att
jag var på en mässa där det skulle vara en skärgårdsdebatt, men det var
inte någon. Jag såg i alla fall en väldigt fin plan från Degerby. Degerby
har väldigt goda expansionsmöjligheter enligt min bedömning, men
planeringen är så enkel. Man kan inte sälja någonting med ett stort lakan där det står BH, FH och några siffror, ingen människa kan avläsa
den planeringen. I dag måste det finnas snygga prospekt med gestaltningar osv. osv. Det är så man säljer tomter. Det är ett bra exempel med
Degerby.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras
till lagutskottet.
Remiss
10

Revidering av straffskalorna
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 19/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkännes? Godkänt.
Diskussion.
Ltl Fredrik Karlström

Herr talman! Det här ärendet tror jag inte blir lika långt som det förra. Det är
en ganska intressant motion som jag hoppas att lagutskottet tar sig tid att
titta på. Jag har inte alla svar på hur det ska gå till. Det handlar om förutsättningen att få folk att ha respekt och förtroende för lagstiftningen och lagstiftarna. En ingrediens är att bestämmelserna ska stå i proportion till de lagar
som stiftas och också mot andra brott eller överträdelser som begås.
Senaste tiden har man kunnat läsa i media och i tidningar här på Åland om
flera fall som sätter grundprincipen på spel. Bland annat anser jag att det ska
vara strängare straff för försäljning och langning av droger, i alla fall jämfört
med trafikförseelse. Jag anser också att det bör vara strängare straff mot
våldtäkt och försök till våldtäkt jämfört med straff för enkla brott som man
har begått mot jaktlagen. Idag är det snarare värre att begå ett brott mot jaktlagen, det är nästan ett av de värsta brotten man kan begå om man inte räknar med skattebrotten, för det är väl absolut det värsta. Det borde vara
strängare straff på langning av droger och försäljning av droger, det borde
vara strängare straff på våldsbrott.
Jag önskar att lagutskottet skulle titta på det här. Jag hemställer om att
straffskalorna i våra åländska lagar ses över så att straffet står i proportion till
brottet, men även i relation till andra straff.
Ltl Åke Mattsson, replik

Herr talman! Jag är intresserad av att utveckla den här motionen en del.
För det första är det ganska klart när man pratar om det här med lagstiftning, vi har en lagstiftande och en lagövervakande, egentligen tre
enheter. Det är några som sköter om lagstiftningen, någon som övervakar lagstiftningen och sedan någon som utdömer straffet. Det är någonting som man som polis är väldigt på det klara med, det här ska man
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inte blanda sig i. Det är kanske inte lagtingets sak att bland sig i hur man
tolkar lagar. Det hör till domstolsförfarandet att sköta den biten.
Det man kan diskutera i det här sammanhanget är typen av straff. Ska
det vara frihetsstraff? Är detta det optimala, eller ska man se till att man
ger sådant straff som premierar sådana som kommer tillbaka till samhället och blir skötsamma och produktiva och jobbar i samhället? Idag
är man väldigt blind för hur man straffar folk. Det viktiga är att man
kränker och förnedrar folk så mycket som möjligt istället för att få t ex
ungdomar konstruktiva.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Det här är en väldigt ingående diskussion, man kan länge
hålla på att diskutera. Det är självklart att lagstiftaren kan bedöma
straffskalorna på så sätt att vi kan sätta nivåerna om vi vill. Det ska vara
en ordningsbot, dagsböter, fängelsestraff beroende på vilket brott som
begås. Vi måste kunna ta den ställningen att anser vi att våldsbrott är
värre än andra brott, t ex rattfylla, på vilket sätt ska det bestraffas.
Jag är av den åsikten att vi daltar för mycket med dem som begår
brott, t ex de som återkommande begår grovt rattfylleri har jag föreslagit
att man ska ta bilen av. Det är ett alternativt straff som man kan ta till
idag, men det görs väldigt sällan. Har det någonsin gjorts på Åland? Det
är någonting som man exempelvis kunde fokusera på. Därför skulle jag
vilja revidera straffskalorna och se över på vilket sätt vi kan göra det från
lagtingets sida.
Ltl Åke Mattsson, replik

Herr talman! Min erfarenhet på det här området är att straffskalorna
kanske inte är problemet utan hur man tillämpar dem i lagstiftningen.
Man dömer villkorliga straff på villkorliga straff och återigen villkorliga
straff. Det hjälper kanske inte hur man lägger nivån på det här. Det finns
mycket annat, man kanske borde ha högre straffskalor så att man kan få
tillämpa olika former av tvångsmedel. För att man ska få göra husundersökning, kroppsvisitation och annat krävs det att det ska vara sex månaders minimistraff. Många gånger lägger man sig under det här. På det
sättet kan det vara viktigt att titta på det här.
Från parlamentariska narkotikagruppen tar vi initiativ till att vi tycker att man ska döma till vård, kanske mycket längre tid än fängelse för
narkotikabrott. Det är ett sätt att utveckla och gå framåt, det är det jag
söker. Att stå och skrika efter att man ska straffa hårdare och häftigare
straff kanske inte är det optimala som vi ska syssla med som politiker. Vi
borde titta efter att vi har straff som fungerar så att vi får tillbaka ungdomarna och brottslingarna till samhället.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Andemeningen i motionen går inte bara direkt ut på
strängare straff utan att straffen och straffskalorna ska revideras i förhållande till varandra. Idag är det ett strängare straff om du begår ett
jaktbrott. Du drabbas hårdare om du begår ett jaktbrott än om du begår
en våldtäkt eller försök till våldtäkt. Du får hårdare böter om du kör mot
en stoppskylt än om du har narkotika i fickan. Jag tycker att det är fel
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och jag tycker att man borde kunna se över det. Det önskar jag att lagutskottet gör och kommer med ett klokt betänkande till den här motionen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Jag tycker att det är bra att den här motionen har skrivits, ur
flera synvinklar. Det jag vill ta upp är möjligheten att bli straffad när man har
blivit åtalad för våldtäkt eller försök till våldtäkt, misshandel speciellt misshandel av kvinnor. Det förefaller som om lagstiftningen tolkas helt olika av
den åländska förvaltningsdomstolen och hovrätten. Jag tror att det är sju fall
under en förhållandevis kort tid där förvaltningsdomstolen har dömt åtalade
män för olika typer av sex- och våldsbrott mot kvinnor. De har alla upphävts i
hovrätten. Som ledamot Åke Mattsson var inne på gäller det inte bara straffskalorna.
I och för sig tror jag att det är som ledamot Fredrik Karlström säger att de
straff som man kan utdöma för våldtäkt är ganska låga och inte svarar mot
det allmänna rättsmedvetandet, men dessutom tycks inte lagen vara entydig
utan det beror på domstolen hur man ser på fallen. Det är upprörande att
man inom samma land kan ha så totalt olika uppfattning. Det finns ingen
som har granskat det här.
Vid ett tillfälle så träffade feministakademin högsta domstolens president i
Helsingfors och då var det diskussion om det här. Det är tydligen så att i Finland tar domstolen speciellt hovrätten, ställning på basen av att kvinnan
måste bevisa att hon har blivit utsatt för dessa handlingar. Det är inte det att
mannen ska bevisa att han inte har utfört dem. Det motsatta förhållandet har
man i Sverige. Det var den förklaringen som vi fick, men jag vet inte om det
stämmer till alla delar.
Det är klart att i det här avseendet så finns det nog mycket som borde förändras i Finland. När det gäller att befria från åtalen är det märkliga motiv,
den som våldförde sig var släkt med offret, det tog så kort tid och några andra
helt triviala omständigheter.
Jag vet inte i vilken mån lagutskottet kan göra förändringar, men vi kan i
alla fall lyfta upp det som vi tycker att inte står i överensstämmelse med
människors rättskänsla i dag. Det ser jag som en viktig uppgift för lagutskottet att tänka på när vi behandlar den här motionen.
Ltl Åke Mattsson, replik

Herr talman! Det var främst det här med bevisbördan med våldtäkten
som jag reagerade på. Det är trots allt så att man brukar säga att det är
bättre att det går tio fria än att man dömer en oskyldig. Även i det här
sammanhanget, även om det är ett vedervärdigt brott, så måste man ha
som målsättning att ingen oskyldig ska dömas. Det är en svår och tung
bevisbörda och jag anser själv, jag har varit med om dessa utredningar,
att det är den absolut svåraste utredningen som finns att utreda. Det
står två helt olika versioner mot varandra, många gånger är det alkohol
inblandade så man kommer inte ihåg själv vad som riktigt har hänt.
Också i det här sammanhanget vill jag lyfta in hur viktigt det är, om
det är kvinnomisshandel, att man har i åtanke hur man får man den här
mannen att sluta slå, hur man får man honom att inte slå andra. Man
642

har någon form av vård inbakad i straffet som gör att han kanske inte
sitter i fängelse utan han får avtjäna på ett annat sätt.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Ledamot Åke Mattsson utvidgar ganska mycket problematiken om han tar in hur man ska få män att sluta slå. Jag uppfattar det
mera som att det gällde straffskalorna, att de borde vara tidsenliga och
överensstämmande med människors rättsuppfattning. Sedan är det
klart att det är viktigt att ingen döms på felaktiga grunder. Det märkliga
i den åländska situationen är att vi har en förvaltningsdomstol som
tycker en sak och hovrätten det diametralt motsatta. Det ger inte medborgarna någon större tilltro till rättsväsendet.
Ltl Åke Mattsson, replik

Herr talman! Det var just i straffmätningen som det här med vård borde
komma in. Man måste få kvinnorna att anmäla övergreppen mycket tidigare om man tror att man kan tvinga mannen till vård istället för att
sätta honom i fängelse. Jag har sett för många exempel på killar som
slår sina tjejer, får ett straff, oftast villkorligt, men man bryr sig inte om
varför man slår, varför man är den här typen av människa. Man kommer
ur förhållandet och slår en annan kvinna, kanske en tredje innan det är
färdigt.
Man borde ha som målsättning vid alla straffmätning att se om man,
på samma gång när man har den här killen i sitt grepp, kan tvinga honom till vård, terapi så att han blir som folk. Det viktigaste är att få våra
medborgare att fungera i vårt samhälle, att vara som folk. I det avseendet är vi ganska överens. Det är en fråga som engagerar ledamot Sundback ganska mycket, det är tingsrätten som dömer här på Åland och har
en åsikt. De står på kvinnornas sida och har en social bakgrund.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag har ingenting emot att föra en sådan diskussion som
ledamot Åke Mattsson förde i sin replik. Vi kanske kan i de delarna höra
social- och miljöutskottet eftersom jag tycker att det ligger lite utanför
lagutskottet i det här sammanhanget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras
till lagutskottet.
För kännedom
11

Kompensation för drivgarnsförbud
Lagtingsledamoten Fredrik Karlströms enkla fråga (EF 9/2009-2010)

12

Tillämpningsanvisningar för ordningslagen
Lagtingsledamoten Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 10/2009-2010)
Svar på enkel fråga skall ges inom tio dagar efter det landskapsregeringen tagit emot
frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget
och samtidigt ange orsaken till att svar inte ges. Frågorna överlämnades till landskapsregeringen den 7 respektive 8 april 2010.
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Plenum slutar
Nästa plenum hålls måndagen den 12 april 2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum
avslutades kl. 15.25).
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.
Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamöterna Raija-Liisa Eklöw och
Fredrik Karlström på grund av deltagande i Nordiska rådets samlade utskottsmöten i
Oslo. Beviljas.
Tredje behandling
1

Religionskunskap i grundskolan
Kulturutskottets betänkande (KU 4/2009-2010)
Landskapsregeringens framställning (FR 17/2009-2010)
I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid
andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lagförslaget för antagande.
Diskussion. Ingen diskussion.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 18 § grundskolelagen för landskapet
Åland för antagande i tredje behandling. Begärs ordet? Ingen begär ordet.
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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
2

Ändring av landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet
Lagutskottets betänkande (LU 25/2009-2010)
Lagtingsledamoten Raija-Liisa Eklöws m.fl. lagmotion (LM 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 föreläggs lagförslaget för antagande.
Diskussion. Ingen diskussion.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet för antagande i tredje behandling. Begärs 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.

Enda behandling efter bordläggning
3

Budgetens förverkligande
Landskapsregeringens spörsmålssvar (S 3/2009-2010-s)
Lagtingsledamoten Johan Ehns m.fl. spörsmål (S 3/2009-2010)
Ärendet bordlades den 7 april 2010 och kan nu bordläggas endast en gång till, om lagtinget så beslutar.
Först tillåts fortsatt diskussion. Efter avslutad diskussion antecknas svaret för kännedom om det inte under diskussionen har väckts förslag om hemställan till landskapsregeringen. Ett sådant förslag ska skriftligen överlämnas till talmannen. Har förslag till
hemställan väckts bordläggs ärendet efter avslutad överläggning till en avgörande behandling vid ett plenum tidigast följande dag.
Diskussion.
Johan Ehn

Herr talman! Debatten i det här ärendet har nu pågått under två plenum. Till
vissa delar tycker jag att debatten har varit belysande. Jag kan inte påstå att
jag är helt och hållet nöjd med de svar som jag har fått på en del av de många
frågor som jag inledningsvis ställde. Det som jag och den frisinnade gruppen
känner i det här läget är att det fortfarande inte på de avgörande punkterna
finns konkreta beslut och konkreta åtgärder vidtagna. Det är ett problemen
med tanke på att vi ändå har kommit så pass långt in i detta år. Innan den här
debatten är avslutad har vi kommit tre och en halv månad in i detta budgetår.
När landskapsregeringen lade en budget som innehöll rätt så många goda
skrivningar så fanns det åtminstone från den frisinnade gruppens sida en stor
förhoppning att man nu skulle ta sig vidare. Eftersom detta stod i landskapets
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budget så hyste vi också en förhoppning om att man hade vidtagit en hel del
åtgärder på förhand. Vill man åstadkomma saker och ting så ser man till att
man inte bara visar att man vill göra det, utan man vidtar också åtgärder så
att man kan göra det relativt fort. Det tycker vi att inte har lyckats komma ur
denna debatt.
Flera av ministrarna har varit upp. Jag saknade några ministrar i debatten,
framförallt förra gången. Jag ser att näringsminister Jan-Erik Mattsson nu är
på väg upp, det är jag tacksam för. Det fanns ett antal frågor som jag hade
ställt gällande just den biten. Minister och vicelantrådet Britt Lundberg är på
hemmaplan nu och kanske också kan ge sin syn vad gäller de utbildningspolitiska sidorna. Det är också bra.
Redan nu kan jag säga att från min sida kommer jag att lägga ett förslag till
kläm eftersom den konkretiseringsnivå som nu finns på redogörelserna upplever vi att är för låg. Vi kan inte, utgående ifrån den här debatten, känna att
vi kan vara säkra på att budgeten kommer att förverkligas. Snarare vill jag
påstå att till vissa delar har jag fått en motsatt känsla, dvs det finns saker och
ting som man kanske av politiska orsaker faktiskt inte klarar av att driva vidare, sådant som man inte är ense om och som nu blir liggande.
Därför föreslår jag en kläm som har följande ordalydelser: Lagtinget hemställer om att landskapsregeringen innan utgången av maj 2010 återkommer
med ett meddelande till lagtinget i vilket man redogör för framskridande av
budgetförverkligandet med betoning på fattade beslut och genomförda åtgärder som syftar till inbesparingar och strukturförändringar.
Om lagtinget kunde omfatta det här förslaget så tror också att vi på ett enkelt sätt kunde följa med och få en uppfattning om att landskapsregeringen
nu skrider till verket vad gäller budgetförverkligandet. Det här är heller
ingenting som tar speciellt mycket tid av landskapsregeringen. Här handlar
det i princip om att plocka fram de beslut och måla upp de åtgärder som besluten har lett till och på det sättet visa att man följer den budget som lagtinget har tagit och som framförallt regeringspartierna har varit helt eniga
kring och som vi i oppositionen till vissa delar har varit med på tåget.
Det torde inte vara något större problem för landskapsregeringen att leverera. Därför torde det inte heller vara något större problem för lagtinget att
anta en sådan här kläm. Tack, herr talman.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det var en mild och vänlig kläm, kan man säga. Det är
svårt att se några politiska alternativ. Snarare kan man dra den slutsatsen att den samlade oppositionen omfattar budgeten för 2010. Man
hoppas på ett snabbare framskridande och en redogörelse för beslut och
konkreta åtgärder. Är det riktigt uppfattat? Det finns alltså inget ekonomiskt politiskt alternativ som man vill föra fram i det här skedet?
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Det ekonomiskt politiska alternativet är att få saker och
ting att hända. Det är det politiska alternativet i det här fallet. Vårt
spörsmål riktar in sig på att vi känner en oro över att vi inte såg de konkreta åtgärderna som beskrivs i budgeten. Nu puffar vi på det. Vi ifrån
frisinnad samverkans sida har i debatten beskrivit till vilka delar vi är
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överens med landskapsregeringen och till vilka delar vi inte är överens
med landskapsregeringen om budgeten.
Det är viktigt att lagtinget får en redogörelse för hur detta arbete går
så att vi också sedan i vårt arbete kan beakta det när det gäller att börja
jobba med vårt förberedande inför budgeten som komma skall.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Om jag har förstått saken rätt så är det egentligen en sorts
redovisningsbegäran som oppositionen begär. Det är alltså inget politiskt ställningstagande utan man vill in i förvaltningen och titta hur det
går till. Kanske inte ända in i tjänstemannarummen, men man vill att
det görs någonting. Det är ju en mycket intressant politisk markering.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Det politiska ställningstagandet är att vi klart och tydligt
har visat att vi inser de ekonomiska problem som landskapet står inför.
Vi vill se konkreta åtgärder för att vi inte ska skyffla över de problem,
som finns i ekonomin nu, till framtida lagting och till framtida generationer. Vi vill faktiskt se till att saker och ting händer.
Vad gäller politiken i det, så återupprepar jag det jag har sagt nu idag
och vid flera andra tillfällen; från den frisinnade gruppen sida finns ett
antal åtgärder som vi vill se genomförda. Vi vet också att det behövs ytterligare åtgärder för att åstadkomma en ekonomi i balans längre fram.
Vi vet att den politiska kartan tydligen ligger så att det här var det
längsta man kunde komma i samband med budgeten. Vi var för vård del
beredda, redan då, att gå längre. Vi vill åtminstone se till att det här
verkställs. Därför lägger vi detta förslag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Britt Lundberg

Herr talman! När det gäller den ekonomiska situationen på utbildnings- och
kulturavdelningens område lever vi i en sådan situation att vi har ett prioriterat politikområde, men trots det måste vi inom alla områden arbeta med att
genomföra förändringar och klara av mera för samma pengar.
Framförallt när det gäller konsumtionsutgifterna är det en stor utmaning
för utbildnings- och kulturavdelningen att klara av de minskningar som vi
står inför, med tanke på att 70 procent av våra utgifter är löner. Vi är en väldigt löneintensiv avdelning eftersom de allra flesta är lärare och undervisar i
inom vår sektor.
Jag tycker att vi har klarat det hittills, med strategiska mått och steg, med
den äran. Vi är trygga med att vi kommer att klara av att leva upp till att hålla
oss inom de ramar som vi har fått oss tilldelade via Ålands lagting.
Konkret har vi gjort bland annat följande prioriteringar när det gäller utbildningssidan, vi tänker från yngst till äldst. De yngsta eleverna prioriterar vi
högst. De hårdaste inbesparingarna drabbar dem som undervisar och studerar bland äldre studeranden. Vi ser att det behövs mer resurser bland de
minsta grupperna bland våra yngsta studeranden för att investera för framtiden, för att slippa få en massa överraskningar och obehag som ska redas upp
senare. Det betyder att våra grundskolor egentligen inte har drabbats av
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några inbesparingar ifrån landskapets sida annat än de generella uteblivande
av indexjusteringarna, som gäller alla anslag som har gått till kommunerna
via landskapsandelarna.
När det gäller konkreta inbesparingar, som vi hittills har förverkligat, så
har vi gjort en allmän inbesparing inom alla våra utbildningsområden. Vi har
tagit i med hårdhandskarna när det gäller undervisningsgrupper. Det har visat sig att det under många års tid faktiskt har varit en så vänlig politik, man
har haft utrymme att kunna ha ganska små grupper, även om reglementet har
haft krav på större grupper. Här har vi sagt att man minst måste leva upp till
det som reglementet säger. Detta leder till mycket mera arbetet, man måste
schemamässigt anstränga sig på ett annat sätt i skolorna för att få ihop grupperna så effektivt som möjligt. Detta har man tagit till sig och jobbar med,
vilket har lett till att vi successivt har kunnat minska både i budgeten 2009
och i 2010 med 4-5 timlärartjänster på gymnasialstadiet per år. Vi har också
tagit bort de fördjupade studier som har funnits inom gymnasialstadiet. Vi
har sett att det delvis finns en fördubbling i och med att man nu har möjlighet
att läsa enligt Ålands lyceums studieförberedande läroplan och förbereda sig
också för att skriva studenten inom alla våra utbildningar, om man så önskar.
Därför har vi, som en inbesparing, tagit bort de fördjupade studierna.
Som vi också alla vet har vi inte antagit nya studerande till naturbruksskolan. Vi har istället använt de resurserna för att möjliggöra att kunna ge nästan
alla våra ungdomar en studieplats, i och med den nya yrkesstart som vi har
infört från och med läsår 2009-2010.
Utöver detta finns det en del verksamheter som vi också har tvingats avsluta. Det är läromedelscentralen och verksamheten vid Navigare. Vi kämpar
också på med att hitta lösningar för de två veckors inbesparingar av lönen
som ska göras på alla moment. Olika permitteringsplaner behandlas nu successivt i samarbetskommittén till de delar man inte har lyckats presentera
förslag till frivilliga åtaganden.
Inom den europeiska och sociala fonden har vi till vissa delar dragit ut på
projekttiden, vilket har lett till att man har kunnat ha färre anställda och en
långsammare takt för att genomföra samma sak. På det sättet har vi också på
sikt sparat pengar.
När det gäller högskolan skulle jag vilja passa på att ge en eloge till deras
sätt att arbeta med budgetens förverkligande. Redan i tilläggsbudgeten, som
vi lade innan budgeten 2010, sade vi klart och tydligt att vi kommer att
minska den budgeten med tio procent. Högskolan väntade inte och hoppades
att lagtinget skulle falla till föga och ändra tillbaka. Man började omedelbart i
högskolan att arbeta med hur man skulle kunna förverkliga det här med
mindre pengar. Det har varit tufft för högskolan, som också är en löneintensiv
budgetpost. Man har jobbat systematiskt, man har infört större grupper och
man har hittat effektivare lösningar på att erbjuda undervisning. Ett program
har avslutats, den landbaserade elektronikutbildningen. Jag tycker överlag
att Högskolans hela sätt att hantera budgetsituationen också ger en sådan respekt att vi kan fortsätta att föra diskussionen med att i framtiden ge högskolan en större autonomi. Även här har effektiviseringen, precis som i gymnasialstadiet, lett till att man hittills har kunnat minska med fyra timlärartjänster.
Sedan när det gäller gymnasialstadiet så har vi en reform som vi arbetar
med mycket intensivt. Under tiden har vi successivt kunnat minska lärartjänster med ungefär fyra stycken per år under de två senaste åren. Vi hittar
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former för att jobba effektivare och också hitta vägar där vi kan få ut mera för
mindre pengar.
Talmannen
7 minuter.
Det kommer förstås en gräns här så småningom när man inte kommer att
kunna inrymma mera inom de pengarna. Det är väldigt bra att vi får det här.
Gymnasialstadiereformen handlar ju inte bara om en effektivering och
minskning av medel, det handlar också om en optimering och en kvalitetshöjning.
Det här är alldeles kort, herr talman, vad vi hittills har jobbat med, särskilt
på utbildningsområdet.
När det gäller kultur, ungdom och idrott så har vi hittills kunnat få PAF
medel tilldelade på en ganska bra nivå. Det har inte varit några radikala ändringar. Alla har fått mindre pengar men det har inte varit några radikala förändringar, vi har använt lite osthyvel kanske. Vi har diskuterat principiellt att
om PAF medlen minskar radikalt så kommer vi i första hand inte att ge
pengar till investeringar. Vi hoppas att våra verksamheter och föreningar
fortsättningsvis ska kunna få medel. Tack herr talman.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Det föreligger en viss problematik med att permittera lärarna i gymnasieskolorna. Det är ju inget lätt förfarande precis. I synnerhet när man har tänkt gå in för att dela upp permitteringstiden till
flera olika tillfällen. Det har kommit till min kännedom att det här inte
är förenligt med lagen. Hur ställer sig landskapsregeringen till det?
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Jag kan inte säga någonting annat än att vi självklart ska
följa lagen. Våra experter inom avtalsbyrån jobbar med detta. Man har i
samarbete med rektorerna på skolorna tagit fram permitteringsplaner.
Jag har vare sig kompetens eller orsak att ifrågasätta att de inte är lagliga. Det finns planer som tas fram och som ska hanteras på det sätt som
lagen säger, dvs de ska behandlas i samarbetskommittén. Permitteringar föreligger en ganska omständlig procedur. Självklart ska vi följa lagen. Det är ingen tvekan om det.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Det hoppas jag verkligen och jag förutsätter att landskapsregeringen
kommer att göra det. Permitteringshotet har också skapat väldigt mycket oro och olust i skolorna. Det ta bort väldigt mycket energi och arbetsglädje, speciellt när det gäller utvecklingsarbetet där det också föreligger
en stor ny reform för gymnasieskolorna. Finns det verkligen inte några
andra alternativ än att vidta permitteringar för gymnasieskolorna?
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Vi har att följa budgeten som lagtinget har godkänt. Där
ingår att vi ska spara på varje lönemoment motsvarande två veckors inbesparingar. Vad jag har förstått så har vi inte fått krav på att vi ska göra
annorlunda. Som situationen är nu, att landskapet har 30 procent
mindre inkomster att röra sig med än vad vi har haft förut, så märks det
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på verksamheter och det skapar oro hos alla. Det är klart att det är oro i
skolorna men det är också oro inom många andra områden. Ingen vill
förstås ge ifrån sig av sina förmåner och alla har jobbigt när det är ekonomiskt svåra tider. Jag ska inte säga att det inte går, men det är mycket
svårare att bedriva utvecklingsarbete när man tidigare har varit van med
att man bedriver utveckling, kommer med förslag och begär mera
pengar. Nu får man alltid motfrågan; vad ska vi ta bort istället? Det är
klart att det är jobbigt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Camilla Gunell, replik

Till den senaste diskussionen får man vill säga att det måste göras i enlighet med lagarna. Annars vet vi att det blir en lång process som vi
kommer att få del av i många, många år.
Min replik rör snarare att minister Lundberg nu säger att läromedelscentralen avvecklas. I samband med budgetbehandlingen hörde vi att
man kommer att utföra arbetet på annat sätt. Det blev inte klarlagt hur
det kommer att ske. Kanske man i dagsläget vet hur man kommer att
upprätthålla läromedelscentralens viktiga funktioner för dem som behöver? Det drabbar det ju även de små eleverna, som vicetalman Lundberg
säger att man har försökt undvika inbesparingar.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Själva institutionen, den fysiska platsen för läromedelscentralen dras in. De lokalerna kommer att användas för polishusets
verksamhet, den tekniska undersökningen placeras där för att också där
spara pengar.
När det gäller själva utlåningsverksamheten förs det diskussioner
kring att ha det på olika bibliotek. Vi har ju biblioteken i nästan alla skolor och vi har bibliotek i landskapets skolor. Utöver detta finns det väldigt mycket material, via media idag och via internet framförallt, att använda sig av i undervisningen. Det är också en sida som kommer att utvecklas mycket. Idag är inte längre alla läromedel filmer och böcker, det
finns mycket mera och där sker det en utveckling.
Den största bristen hittills är det specialpedagogiska området. Där
samarbetar vi med Speres. Utbildningsavdelningen och skolorna utarbetar olika vägar för att hitta bra lösningar för att ha tillgång till bra och
specialpedagogiskt material.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Camilla Gunell, replik

Det stora problemet var upphovsrätter, licenser o.s.v. Det var mycket
oklart i budgetbehandlingen hur det skulle gå till och hur skolor skulle
komma i kontakt med nytt pedagogiskt material eftersom det inte finns
någon självklarhet att man bara kan ta och använda vad som helst. Där
har läromedelscentralen skött en viktig uppgift. Nu påförs det istället lärarna att välja, sålla och följa med utvecklingen inom det här området.
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Det är väl kanske det som är huvudfrågan; hur löser man det här framledes? Det utlovades att det skulle ske på annat sätt.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Det har alltid varit och det kommer fortsättningsvis att
vara lärarna som har huvudansvaret för vilka läromedel man använder
sig av. De ska också kritiskt granska vilka läromedel man använder i sin
egen undervisning. Det finns inte någon annan som centralt kommer att
säga att det här ska du ta upp när du tar upp geometri i årskurs fem.
Man jobbar fram materialet inom lärarlagen. Sedan fanns det ju goda
råd på läromedelscentralen och där kunde man också presentera nyheter, vilket vi i framtiden kommer att sköta på något sätt ifrån skolbyrån.
Eftersom utvecklingsarbete fortfarande är skolbyråns ansvarsområde.
När det gäller licenserna har det förts en diskussion om dem. Det var
oklart under utskottsbehandlingen, precis som ltl Gunell sade. Mycket
tid har gått sedan dess och vad jag har förstått på tjänstemännen så har
man hittat en lösning för att klara problemen med licenserna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Hela den ekonomiska nedgången har karakteriserats av att regeringen har varit steget efter. Bakom regeringen har oppositionen varit och
försökt knuffa, men det har varit tungt. Även om vi ha några steg kvar har det
i alla fall tagits några steg i utvecklingen. Det märks framförallt i landskapets
bokslut som vi fortfarande inte har sett men vi har läst om det i tidningen.
Det går åt rätt håll men det är fortfarande mycket kvar att göra när landskapet blöder med 17 miljoner euro på ett enda år. Då tar det inte länge innan
fickorna är på utsidan. Det måste bli ännu bättre takt på reformerna, som jag
sade i mitt anförande här tidigare.
Det har i debatten kritiserats att vi lämnade spörsmål redan efter tre månader. Men vi ser det som tre av tolv månader. En stor del av året har gått och
man borde ha tagit många beslut redan eftersom det tar tid för besluten att ge
effekt. Vissa beslut ger ju inte effekt ännu i år, det tar till nästa år och kanske
ännu flera år innan man ser effekterna av strukturella förändringar.
Visst kan man hålla med om att vi är "heta på gröten". Det är vi ju för att vi
har erfarenhet att det ständigt har varit så här under dessa två år. Vi har behövt mana på. Därför såg vi oss tvungna att mana på nu också.
När man läser tidningarna om avbytarservicen och det man kunde kalla
centerteaterstycket så då måste man dra slutsatsen att vi gör helt rätt som
manar på ytterligare en gång. Det måste anses vara en liten fråga i det stora
hela. Givetvis är det en stor fråga för de anställda och för dem som nyttjar
servicen. Nu ska man backa ifrån det som står i budgeten och det som man
tidigare har kommit överens om. Som jag sade, högst troligen är det bara centerteater. När ingen ser på så tar man det här beslutet i alla fall och så är allt
frid och fröjd. Det skulle vara intressant att höra hur man tänker från centerns sida. Ska alla backa så fort någon fråga står en lite närmare? Vi i obunden samling har många sådana frågor. Framförallt har man sådana frågor i
det andra regeringspartiet och de måste också ta ansvaret. Hur gör man på
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det här viset? Varför gör man på detta viset, som rumpnissarna säger i Ronja
Rövardotter. Man kan fundera på det.
Här tycker jag att centern är skyldig oss en förklaring. Det fungerar ju inte
att göra de strukturella förändringarna om alla hela tiden ska värna om sina
heliga kor, vilket det bokstavligen är i det här fallet. Det är ett skådespel som
jag helst skulle slippa se.
En centerpartist sade åt mig häromdagen: ”Danne, du ska inte bry dig så
mycket om relationen mellan centern och liberalerna.” Nej, inte ska jag bry
mig om det, men jag måste ju bry mig om följderna n som gör att det går så
trögt. Vi tar ett steg fram och sedan två steg bakåt, då måste jag få bry mig
som ledamot i Ålands lagting.
Nu ser vi på nyheterna att man tänker byta skådespelare. Det skulle vara
intressant att veta bakgrunden till detta och höra varför man i det här skedet
byter ut en minister. Återigen får vi problem med att det ska komma en ny
människa och sätta sig in i verksamheten, och de strukturella förändringarna
stannar upp på en jätteviktig avdelning. Det kan hända att det är någonting
nödvändigt ont i botten men det skulle vara intressant att veta varför. Jag ser
att ministern i fråga har taltur efter mig. Jag skulle gärna höra vad som ligger
bakom. Det är säkert upp till var och en att lämna sitt ämbete. Det kommer
med säkerhet att innebära att de strukturella förändringarna stannar upp,
åtminstone delvis. Det är bara att beklaga.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Nej, bästa ltl Sundman, centern spelar inte någon teater.
Centern försöker se till att det åländska jordbruket ska kunna leva vidare med tillräckliga konkurrenskraftiga villkor, såsom alla andra i Finland gör. Avbytarservicelagen är ju en förmånslag, som ännu inte är
klar. Det är inte konstigare än så. Det handlar inte om att man ska bryta
överenskommelser. Man måste samtidigt se till att man inte förändrar
ett system så att det faktiskt blir så stora försämringar att man omöjliggör ett jordbruk. Jag hoppas att det ändå inte bara är centern som vill ha
ett levande jordbruk på Åland, kanske till och med det obundna partiet
vill det.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det vill vi gärna. Vi vill till och med att det ska leva utan
respirator, om det bara är möjligt. Att patienten skulle vara så frisk att
patienten ändå lever.
När det gäller de planerade förändringarna, som jag har förstått saken så är detta någorlunda förankrat både bland brukare och bland personal. Det var inga katastrofala ändringar som planerades. Det var en
helt saklig reform, men det kan hända att jag har uppfattat saken fel. Det
förvånar mig att man ändå måste spela det här teaterstycket från centerns sida. Särskilt i en relation som jag inte skulle bry mig om, men jag
gör det i alla fall. Centerns regeringsparter får ta ansvar för många besvärliga saker när det gäller nedskärningarna.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Det är många besvärliga reformer som ska genomföras. De
är besvärliga för samtliga partier. Jag anser ändå att åtminstone centern
kommer alltid att ta ansvar för att jordbruket ska kunna leva. Vi måste
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följa EU-politiken i många frågor. Det är väl det som kallades respirator.
Vi måste också följa Finlands regler. Det är en förmånslag som gäller i
Finland som en social förmånslag. Det är socialministeriet som skapar
avbytarservicelagen i Finland. Man har infört många saker som inte är
med här i vårt regelverk nu. När man gör en reform av en lag så måste
man ta itu med många frågor för att få bästa möjliga utfall. Det är vad vi
försöker göra nu.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det är lite tungt att höra hur pass styrd centern är av Finland och Finlands regelverk. Det är man tydligen när det gäller de här
frågorna. Det är bara att beklaga. Jag tycker att vi här på Åland har möjlighet att föra en egen politik. Visst kan vi se vad man gör väster och öster om oss, men framförallt ska vi försöka föra en Ålandsanpassad politik i första hand. Vad jag har förstått så var den planerade ändringen någorlunda förankrad. Nu piskar man upp en sådan här stämning på fältet, helt i onödan egentligen, bara för att spela det här teaterstycket. Det
opponerar jag mig emot, framförallt av hänsyn till alla andra som lockas
att göra samma sak. Hur ska vi få bukt med landskapets ekonomi om
alla spelar på det här viset?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag har ett par kommentarer. För det första tycker jag
ändå att det är ganska bra i det stora hela att också ltl Danne Sundman
manar på. Det är lite som att det finns publik i det här skådespelet, som
tycker att det ska gå lite snabbare.
När det gäller avbytarservicen har jag svårt att förstå att det skulle
vara någonting annat än en besvärlig politisk fråga där man ska väga
olika intressen mot varandra. Det är därför vi har en liten och effektiv
landskapsregering som ska göra det jobbet. Om de inte lyckas så får lagtinget säga sitt. Det är väl ändå ganska tacksamt att ltl Sundman och
hans anhang manar på i den här processen. Det skulle vara värre om tåget skulle vara på väg åt fel håll, men det är det tydligen inte i alla fall.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag får bara hålla med. Som jag sade i mitt anförande så
har det ifrågasatts om det här loket behövs. Det behövs absolut, även om
loket i vissa fall kan vara efter tåget och knuffa på, beroende på hur tåget
är konfigurerat. I det här fallet knuffar vi på. Inte kan det vara lätt för liberalerna att ha sådana här vagnar med på tåget när det kommer sådana
här utspel. Det är många frågor som vi behandlar här som är heliga för
andra partier, framförallt för det andra regeringspartiet. Då borde man
också få spela samma teaterstycke. Men det gör man inte, utan man tar
ansvar. I det här fallet måste jag säga att det är strongt av liberalerna att
ta det ansvaret.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det liberala teatertåget är på väg åt samma håll. Liberalerna är vana med lite olika typer av vagnar. Det gäller att få dem att hålla
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ihop och får dem att gå åt samma håll. Sedan har vi då ltl Sundman och
hans oppositionskamrater som kommer efter på trikinen. Det är helt i
sin ordning det också.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det blev lite mycket järnvägsterminologi med tanke på att
vi inte har järnvägar på Åland. Men vi har terminologin här i Ålands lagting i alla fall.
Hela utspelet om avbytarservicen motiverar verkligen det här spörsmålet. Det är just sådana här saker som vi bekymrar oss över. Det här
drabbar ju handlingskraften för att få landskapets ekonomi på rätt och
förmågan att ta beslut som vi alla tycker att är svåra. Det var det som jag
ville säga i mitt anförande.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Jan-Erik Mattsson

Herr talman! Näringsavdelningen var den avdelning som hade de absolut
tuffaste och största sparkraven när vi diskuterade budgeten 2010. Bland de
många beslut som redan har tagits finns t.ex. Guttorp som följer budgeten för
2010 och förbereds för en framtid som ännu inte klar. Huruvida vi överhuvudtaget ska ha en fiskodlingsverksamhet i landskapets regi och vilken dimension den i så fall ska ha. Vi måste också ha klart för oss vilken mängd fisk
vi anser att vi behöver plantera ut för att upprätthålla framförallt sportfiske,
som kanske har den största ekonomiska betydelsen. Även för yrkesfisket är
det väsentligt att det sker utplanteringar av fiskyngel.
När budgetåret för 1996 lades förekom det förslag om att försöksstationen
skulle läggas ned. Försöksstationen behövde vi inte ha. Jag tror att vi har försöksstationen kvar tack vare centern och medarbetarna i de olika regeringarna som har varit. Men nu har försöksstationen bantats i enlighet med det
budgetförslag som lagtinget antog för 2010.
Totalt har sju olika tjänster inom näringsavdelningen dragits in. En tjänst
som avdelningsjurist är indragen. En tjänst som skogsbruksingenjör och en
tjänst som lantbruksavbytare har också försvunnet. En tjänst som forskare
vid försöksstationen har upphört, den tjänsten är indragen och personen är
omplacerad. Två tjänster som försöksbiträden har försvunnit samt en tjänst
vid AMS, Arbeta och Bo, har också försvunnit. Det är totalt sju tjänster.
I övrigt är anslaget för tillfälliga tjänster och arbetsavtal borttagna, anställningar för dessa görs inte. Vi har fattat en hel del beslut redan. Det är offentliga handlingar som vem som helst kan läsa.
När det gäller avbytarverksamheten, som tycks vara en jätteplåga för
många, så finns det ett lagförslag under bearbetning men det är inte klart.
Det är, precis som ltl Gun Carlson från centern säger, en jättestor fråga. Den
har varit på tapeten ända sedan 1996 som en nagel i ögat för några och är det
tydligen fortsättningsvis. När man gör en sådan här indragning så bör man
veta något så när vad som händer, vilka effekter det får, hur omfattande det
blir och man måste jämföra med det system som finns i Finland inom den sociala sektorn. Jag tycker att det finns skäl att noggrant fundera igenom innan
man tar det slutliga beslutet. Tack, herr talman.
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Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag ska börja med avbrytarförslaget som finns i budgeten.
Det blir lite konstigt när minister Mattsson nu säger att det finns vissa
här som har en nagel i ögat av det. Om jag inte minns helt fel så var det
den sittande landskapsregeringen, i vilken minister Mattsson är ansvarig ledamot och medlem av centern, som föreslog att det här skulle göras
i budgetförslaget. Jag förstår inte riktigt resonemanget från ministerns
sida. Vad är problemet med att verkställa? Jag förstår naturligtvis att det
ska analyseras före man tar ett beslut. Jag trodde att mycket av den analysen var gjord eftersom man lade ett sådant förslag. Annars skulle man
väl inte ha lagt det förslaget?
Jag skulle gärna se ett förtydligande när det gäller verksamheten i
Guttorp. Jag vet vad som står i budgeten men jag uppfattade inte
huruvida man hade gått vidare och börjat förverkliga och verkställa det
beslutet.
Minister Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! När det gäller avbytarverksamheten och det lagförslag som
skulle komma, så var inte lagförslaget förberett vid den tidpunkten. Det
som hastigt tog fram i samband med budgeten var en budgetlag där vi
införde avgifter för avbytarservicen. Den andra delen innebar en förändring som skulle ske i förhållandet mellan köttproducenter och mjölkproducenter. Den avvägningen var inte klar vid budgetens tillkomst, hur
det skulle se ut och vad effekterna skulle bli.
När det gäller Guttorps verksamhet så är budgetanslaget för 2010 anpassad till det. Det som händer 2011 är ännu inte klart.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Vad gäller avbrytarverksamheten minns jag att det i budgeten fanns en ram som byggde på att den lagen skulle göras. Minister
Mattsson säger nu att den lagen ännu inte är klar. I den text som finns i
budgeten kring detta visas tydligt att det krävs att man också gör lagförändringar, för att man ska få budgeten att gå ihop kring anslaget med
avbytarverksamheten. Därför är det också för mig förvånande när ministern säger att det var klart berett så att man visste att det gick att genomföra. Det verkar för mig väldigt märkligt i alla fall.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det är glädjande att i alla fall till sist få ett inlägg från minister
Jan-Erik Mattsson. Det kanske blev hans sista gång som minister i talarstolen, inte vet jag, han kanske tänker sätta lite fart på debatten i den
här frågan.
Vi har varit oroliga från oppositionen och det har vi gett uttryck för.
Vi har sett att i just de här olika frågorna i budgetskrivningarna som det
skulle sparas på under det här året, så backar man i dessa frågor gång på
gång. Det gör man inom sjötrafiken där man har skrivit saker som inte
går att genomföra. Det har man gjort inom näringsavdelningen, till ex-
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empel när det gäller avbytarfrågan. Det är ju det som vi ställer oss kritiska till.
Minister Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Det är klart att man kan vara kritisk mot budgetens förverkligande. Man får väl ändå inte vara så fast i det som står att man
inte kan ändra sig om man upptäcker att det kanske inte var det bästa vi
hade tänkt oss. Ltl Sundman brukar ofta säga att den som inte kan
ändra sig någonsin sitter antagligen fast i sådant som inte är särskilt bra.
Det kanske inte resulterar i det bästa. Ser man att någonting håller på
att gå väldigt snett så måste man väl nog kunna ändra sig. Med vetskap
om hur många budgetar som lagtinget har tagit och alla de ändringar
som har skett efter budgetens godkännande så är väl inte är detta något
märkvärdigt? En ändring kommer till stånd på grund av att man upptäcker att någonting inte är bra. Det har tagits cirka två tilläggsbudgetar
varje år där man har ändrat på saker.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Nej, det är verkligen inte bra om man inte uppfyller budgetskrivningarna, enligt mitt sätt att se det. Om det inom ett visst område
inte gör sig möjligt för att man har föreslagit någonting som inte är juridiskt hållbart, vilket tydligen också har förekommit i årets budget, då
måste man ju istället inom ett annat område visa på var vi kan spara den
här summan. Det har man inte heller presenterat ifrån näringsavdelningen sida. Jag har tidigare, i samtliga mina anföranden i debatten,
gjort en jämförelse mellan ÅHS och de andra enheterna. Skulle vi ha resonerat på samma sätt så skulle vi inte ha kunnat göra så hemskt många
inbesparingar. Det är inte hållbart i längden, minister Mattsson.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Talesättet som ministern försökte sig på i ett replikskifte
lyder: ”En klok man ändrar sig, en dåre aldrig”. Till den delen får väl
minister Mattsson anses klok eftersom han har ändrat sig och avgår enligt tidningsuppgifter. Vi hörde ingenting i hans anförande om orsaken
till detta, om det har med det här ärendet att göra eller om det har med
någonting har annat att göra. Det skulle väl ha varit på sin plats att stilla
folks nyfikenhet redan i det här skedet.
Jag har också samma frågeställning som vtm Lindholm. Om man inte
sparar in på avbytarservicen, som man själv har redogjort för i budgeten, vad ska man då spara på istället? Ramarna ska hållas, säger finansministern. Där har han nog väldigt brett stöd här i lagtinget.
Minister Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Ordspråket som ltl Sundman ofta använder får jag väl ta
glädjande åt mig av, att jag är så klok att jag kan ändra mig.
När det gäller mitt beslut att inte längre vara minister så är det
någonting som har vuxit fram under en tid. Vi vet väl alla, åtminstone de
som sitter i regeringen, vilken tuff ekonomisk situation vi har befunnit
oss i under dryga två år. Det är ett tungt arbetsklimat är jag villig att er657

känna, och det tror jag att alla med mig känner. Men det är inte bara det
som har fått mig att avgå. Jag, tillsammans med mitt parti, har fattat ett
gemensamt beslut att jag lämnar min ministerpost utan ”hard feelings”,
utan några motsättningar överhuvudtaget. En ny minister kommer att
utses. Det beslutet fattar vi i vår lagtingsgrupp gemensamt på onsdag.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag får tacka för den korta redogörelsen. Jag hade hoppats
att minister Mattsson kunde ha sagt det i sitt anförande. Följderna av
ännu ett ministerbyte under en intensiv period kommer högst troligen
innebära att vissa strukturella förändringar stannar av. En ny person
måste sätta sig in i verksamheten och det tar alltid tid med en inkörningsperiod. Hur ser ministern på den här tidpunkten? Varför har man
valt just den här tidpunkten att avgå?
Minister Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Att analysera varför man har valt just den här tidpunkten t
är nog en omöjlig fråga för mig att besvara. Saker och ting sker i livet av
olika orsaker. Det kommer en dag när man tycker att det är dags.
Huruvida arbetet för en ny minister att fullgöra åtaganden som ålagts
regeringen gemensamt tror jag inte att blir alltför stora problem med.
Jag finns ju kvar här i huset, jag har min ordinarie plats i lagtinget. Det
finns gott om telefoner och det finns gott om datorer. Vi låg på andra
plats i världen när det gäller kommunikationsteknik på Åland. Det är
bara Sydkorea som är bättre. Jag tror nog att vi ska klara av att sköta
den här kommunikationen och få fram mina erfarenheter till den nya
kommande centerministern.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Camilla Gunell

Herr talman! Vi har nu haft en spörsmålsdebatt som har pågått i snart tre dagar. Det är ganska svårt att sammanfatta detta, om man nu har blivit så
mycket klokare. Det är i alla fall relevant att fråga regeringen hur de här sakerna ska ske, om de sker och om de hinner sker innan budgetåret är slut.
Den ena oklara frågan efter den andra dyker upp och man undrar faktiskt om
de är genomförbara, vilket man har skrivit i budgeten. Frågan är också om de
står i samklang med lagstiftningen. Det har framförallt gällt matpauser på
färjor, permitteringsfrågor och mycket annat.
Regeringen har ju i det parlamentariska systemet möjligheter att pröva.
Hittar man saker som inte det går att genomföra eller som man på grund av
ny information har en annan uppfattning om, så har man all rätt att göra sådana förändringar så länge lagtinget står bakom regeringen.
Behovet av att landskapsregeringen ändå håller lagtinget någorlunda informerad om hur politiken förverkligas, så tycker jag att förslaget är bra om
att återkomma till lagtinget i maj i form av ett meddelande. I det meddelande
kanske man också kan ges tillfälle att beskriva vilka förändringar som görs i
det som inte kommer att genomföras men kanske blir någonting annat. Därför ber jag att få stöda ltl Johan Ehns förslag.
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En fråga som vi har diskuterat här tidigare handlar om skärgårdstrafiken.
Jag vill gärna lite kort beröra den frågan igen innan man nu går i gång med
den ena eller den andra förändringen. Trafikminister Thörnroos har tidigare
deltagit i debatten och det tackar jag för. Det som jag reflekterar kring idag
hoppas jag ändå att kan tas med i någon form av vägkost i den framtida utvecklingen.
I budget efter budget och regering efter regering har det, i någon slags
from förhoppning om att få ner kostnaderna vad gäller skärgårdstrafiken,
skrivits in både bolagiseringar, privatiseringar, konkurrensutsättningar och
entreprenader utan att man riktigt vet om det faktiskt blir billigare eller
bättre. Det är väl den frågan som man fortfarande inte riktigt har klart för sig.
Är det så att en förändring av trafiken, om den sker inom annan regi, faktiskt
blir billigare? Vilka är vinsterna om vi nu bjuder ut verksamheten? Antingen
måste ju vinsten vara ekonomisk eller så borde den vara servicemässig eller
kvalitetsmässig. Det är fortfarande oklart, tycker jag. Man borde ta till vara
både tidigare och nuvarande erfarenheter. Man borde för det första utvärdera
de entreprenader man redan har haft genom åren, Grisslan, Ängösundsfärjan
och Spoven, som idag trafikerar Asterholma-Lappo-Torsholma. Det är lite
oklart för mig varför man måste bjuda ut en linje för att få veta vad kostnaderna blir. Varför kan man inte hypotetiskt få fram den skillnaden genom ett
simuleringsarbete på avdelningen? Bunkerpriserna borde i stort sett vara
samma, om färjan är kopplad till en turlista, oberoende om det är en färja
som drivs privat eller i offentlig regi. Underhållet som nu ska följas upp i en
logg, vilket jag tror är en bra väg att gå, måste ju också skötas lika av både aktörerna. Därtill ska personalen följa samma kollektivavtal och lagstiftning
oberoende inom vilken regi färjan drivs.
Jag tycker att man borde ta med i kalkylen att upprätta avtal. Upphandlingsprocess är också någonting som tar mycket tid och kraft i anspråk. Man
behöver ta tillvara uppgifterna och räkna på dem när man jämfört prisnivåerna på trafik i offentlig regi och trafik i privat regi. Vissa kostnader kommer
naturligtvis ändå att finnas kvar på avdelningen i och med att avdelningen
fortsätter att utöva tillsyn och följa upp entreprenadavtalen.
Jag tycker att det är bra att man ifrån landskapsregeringen går ut och informerar om vad man håller på med och vilka planer man har för olika färjlinjer. Det som verkar brista gång på gång är landskapsregeringens information vad gäller de berörda. När man gör förändringsprocesser av olika slag tror
jag att det är synnerligen viktigt att de som är involverade, vars arbete och utkomst direkt berörs, borde man ha en konkret och bra dialog med, direkt från
arbetsgivare till arbetstagaren. Att man inte som personal, anställd på den
ena eller den andra färjan, läser i tidningen om vad som kommer att ske. Det
är otroligt viktigt att man i det här svåra läget slår vakt om personalen på alla
tänkbara sätt. De ska förhoppningsvis finnas kvar i organisationen också efter
den här mandatperioden, att vi också efter det har en förvaltning som fungerar.
Det vore intressant att fundera över detta med intraprenad. Det kanske
man i någon mån redan har gjort. Eftersom inte berörda ministrar är här
kanske man ändå kan ta detta med som färdkost för det fortsatta arbetet. När
det gäller intraprenad är ju de anställda ombord också med och bjuder på
entreprenaden. Intraprenad är ett sätt att få fram ett samspel mellan personal
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och förvaltningsledningen. Där kan man ändå bevara det lokala initiativet och
det lokala engagemanget.
Många av dem som är anställda på färjorna är skärgårdsbor. På Doppingen, som nu är aktuell, är många anställda från skärgården. Som vi vet, så vimlar det inte av andra arbetsplatser att välja på i skärgården. Om nu dessa arbeten är de sista spillrorna av offentligt anställda eller landskapsanställda i
den delen av skärgården, så vore det kanske bra att fundera över hur de människorna ändå kan fortsätta att ha utkomst i den regionen.
Talmannen
7 minuter.
Att bjuda ut på entreprenad men ändå bibehålla personalen, vilket man
har sagt ifrån landskapsregeringens sida, då finns det en risk för att man har
personal, i en pool, som kanske inte har några arbetsuppgifter. Jag tror att
man behöver vara ganska konkret när man går vidare. Att man framförallt får
fram siffrorna om vad som blir ekonomiskt mest klokt.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Bakom den här debatten ligger den långsiktiga ekonomiska politiken och de strukturförändringar som nödvändigt kommer att behöva genomföras. Vi har diskuterat kommunsektorn och de stora ökningarna i stöd
för sociala andelar. Vi diskuterade hälso- och sjukvården och skärgårdstrafiken är en viktig del.
För egen del är jag nog ingen spillra i det åländska samhället. Jag kan garantera att ingen skärgårdsbo för sig eller tillsammans känner sig som spillror. Det är ett oerhört tungt ekonomiskt och politiskt klimat att bo i skärgården för närvarande. Där råder en ständig kamp för trafik, post, skola och service. Men någon spillra är det inte fråga om. Däremot har vi sett, särskilt de
senaste åren, att skärgårdstrafiken måste organiseras på ett nytt sätt. När ltl
Gunell frågade varför man inte kan göra en kalkyl på en färja när det gäller
bemanningskostnader och bunkerkostnader osv. så har försök gjorts med
driftsentreprenad och privatisering. Problemet är att man inte kan ta in alla
systemkostnader runt omkring. Drivkraften är också annorlunda ibland, till
och med snedvriden därför att man inte har det ansvar som ett bolag med
helhetsansvar har.
När det gäller kalkylen så är det lite av kalkylekonomi över det hela, dvs
som man hade i Sovjetunionen. Där skulle man också räkna ut exakt vad
varje hushåll skulle ha, vad varje fabrik skulle göra och hur det skulle fungera.
Man hade väldigt effektiva köttfabriker, man stoppade in hela djur i fabriken
och det kom ut korv. Det var inte särskilt ekonomiskt, det vet väl de flesta här
som har anknytning till jordbrukssektorn och livsmedel. Det gäller att hela
tiden förädla, pröva, experimentera och vara i kontakt med markanden. Det
skulle tala för en marknadslösning och det inser alla att inte kommer att fungera när det gäller skärgårdstrafiken. Den är inte lönsam på en marknad. Då
måste vi ha en politisk styrning. Den politiska styrning som ligger närmast till
hand, som vi faktiskt har bra erfarenhet av även om den är begränsad, det är
bolagiseringen av posten. Posten var ett affärsverk med blandad politisk
kompetensstyrning och marknadsstyrning, men nu är ett aktiebolag. En bolagiserad verksamhetsform som är konkurrenskraftig och gör ett uppdrag
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med hög kvalitet. Jag är helt övertygad om att man borde göra en bolagisering av skärgårdstrafiken. Som princip i landskapsförvaltningen skulle man
renodla lagstiftning, utvecklingsfrågor, strategiska frågor och tillsyn. Det
skulle vara den renodlade verksamheten i landskapsförvaltningen och sedan
skulle verksamheter vara bolagiserade, delvis eller helt privata. Skärgårdstrafiken skulle kunna ha flera olika enheter. En enhet skulle ta hand om trafik
och logistik, en annan enhet skulle ta hand om resebyråverksamhet, information och bokning, och en tredje enhet skulle ta hand om underhåll inklusive
kafé och städning. De kan antingen vara entreprenörer inom bolaget, underleverantörer eller privata entreprenörer. Detta möjliggör att man skulle ge ett
strategiskt uppdrag åt bolaget att bedriva trafik som bygger på en levande
skärgård med tillgänglighet för dem som bor i skärgården och transporter för
de företag som finns i skärgården. Det uppdraget skulle sedan skötas av en
sakkunnig styrelse. En VD med erfarenhet av rederiverksamhet skulle hålla i
rodret. Politikerna skulle inte längre göra upp tidtabeller för Töftöfärjan,
blanda sig i matpauserna eller någonting annat.
Det är ett uppdrag man har; trafiken ska fungera och den ska vara kostnadseffektiv. Det här är en beprövad form som fungerar. Inte för att man gör
kalkylerna exakta, utan för att man gör det som ett incitament för bolagsledningen, att göra ett så bra resultat som möjligt med det uppdrag man har. Poängen är egentligen att bolag betyder att man avskärmar verksamheten från
annat. Det är alltså inte någon inblandning med olika andra funktioner. Det
är ett renodlat uppdrag som kräver någonting av beställaren, dvs politikerna.
Man ska veta vad man vill ha; en fungerande trafik till en viss kostnad och
sedan ska det finnas tillsyn och kontroller.
Bolagiseringstanken är intressant. Man ska absolut särskilja den från privatisering och från entreprenörsupphandlingar. Det är olika saker. De kan
kombineras, men bolagisering är det som gör att landskapsförvaltningen kan
effektiviseras väsentligt. Samma resonemang har förts delvis när det gäller
vägtrafikunderhåll och snöplogning. Det är en absolut framkomlig väg. Vi har
olika former av styrning. När det gäller polisen har vi delegationen, när det
gäller ÅHS har vi en styrelse.
Talmannen
7 minuter.
När det gäller motorfordonsbyrån har vi en bolagsordning på sätt och vis,
som är budgetstyrd och uppgiftsstyrd.
För att sammanfatta det inom ramen för nästan sju minuter så har det
råddats på alldeles för mycket och alldeles för länge.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Ltl Olof Erlands citerar mig om detta med skärgårdsborna
som en spillra. Det har jag absolut inte sagt. Jag talar om arbetsplatserna som landskapet fortsättningsvis upprätthåller i skärgården. Det som i
stort sett är kvar är ju de arbetsplatser som finns ombord på landskapsfärjorna. Tar man bort dem betyder det minskat antal arbetsplatser. Jag
värnar om att man ändå tillser att människorna därute har arbete i någon form. Därför påtalade jag förslaget om intraprenad och att göra det
möjligt för de anställda att också vara med och bjuda på den här möjligheten. Det vimlar ju inte av konkurrens vad gäller den här typen av
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verksamheter på Åland, i alla fall har det inte gjort det hittills. Vi har
inte heller så häftiga marknadskrafter att vi måste pröva det rent praktiskt. På basen av den information man redan har kunde man få fram ett
verkligt gott ekonomiskt underlag.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Går man vidare med bolagiseringstanken så finns det
många möjligheter. Jag tror för min del att man inte ska styra ett bolag
för mycket när det gäller interna anställningsförhållanden osv. Tvärtom,
man måste ge möjligheter åt ett bolag att fullgöra sina uppgifter på ett
effektivt sätt. Däremot tror jag att det skulle vara mycket vanligt att man
anställer skärgårdsbor eller att de som är anställda på färjorna bosätter
sig i skärgården av praktiska skäl. Inom sjöfartssektorn säger man
ganska rent ut att de inte vill ha personer med akademisk utbildning, de
vill ha praktiska människor som har sjövana, t.ex. skärgårdsbor. De
flesta ålänningar växer väl upp nära sjön och har en viss vana. Jag tror
inte att den här doktrinära rädslan, att man rör om i systemen att det
skulle drabba just skärgården.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag tror att det är viktigt eftersom lagtinget gång på gång har sagt att sådana här förändringar kan göras såtillvida det blir mera kostnadseffektivt eller att färjorna kan upprätthålla en bättre service. Kan man åstadkomma det ska man naturligtvis gå vidare med de här processerna. Men
det fattas några steg i den här processen. Bland annat utvärdering av det
man redan har gjort och att få ett klarläggande om det kan bli billigare
och om det kan bli bättre. Det fortsätter att vara oklart efter alla dessa år
eftersom ingen kan påvisa någonting annat.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Vi diskuterar ett spörsmål om åtgärder och beslut. Jag tror
att det är viktigt att åtgärderna och besluten inte ska ligga på alltför hög
nivå och alltför långt fram i tiden. Om man tar ett första steg och överväger en bolagisering för skärgårdstrafiken, hur skulle den kunna se ut
rent konkret? Hur ska uppdraget utformas? Hur ska styrelsen se ut?
Man kan jämföra med vad som hände med posten. Där har man haft juridisk expertis som har sett till den delen. Det kan man dra erfarenhet
av. Det finns idag en diskussion om postens konkurrens gentemot andra
aktörer. Det kan man dra lärdomar av. Det första steget mot långsiktiga
strukturförändringar är att säga att det inte är frågan om privatisering,
intraprenad eller entreprenad, det är frågan om bolagisering. Då har
man tagit första steget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Bolagiseringsmodellen som ltl Erland skissar upp nu
tilltalar mig. Jag tror att det skulle bli mycket enklare att styra hela trafiken sedan. Vi skulle få lite mindre inblandning av politiker i de verkställande besluten.
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Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det låter bra. Ltl Torsten Sundblom är inbiten skärgårdsbo
och har lång erfarenhet av färjorna. Jag tror inte heller att han är rädd
för att bli någon spillra kvar i skärgården, utan han ser möjligheten att
utveckla trafiken. Det är ju det som det handlar om. Trafiken kan bli
bättre, stabilare och billigare.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.
Under överläggningen har lagtingsledamoten Johan Ehn understödd av lagtingsledamoten Camilla Gunell lagt följande förslag till hemställan: Lagtinget hemställer om att
landskapsregeringen innan utgången av maj 2010 återkommer med ett meddelande till
lagtinget i vilket man redogör för framskridande av budgetförverkligandet med betoning på fattade beslut och genomförda åtgärder som syftar till inbesparingar och strukturförändringar.
Enligt 38 § 5 mom. arbetsordningen ska ärendet bordläggas till en avgörande behandling vid plenum tidigast följande dag. Talmannen föreslår att förslaget till hemställan
bordläggs till plenum 14 april 2010. Kan förslaget godkännas? Godkänt.
Förslaget är bordlagt till plenum 14 april 2010.
Remiss
4

Öppna standarder och öppen källkod
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 3/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Det här ärendet är kanske inte det mest spännande politiska
ärendet en dag som denna. Jag tänkte ändå lite kommentera möjligheten att
övergå till öppna standarder och öppen källkod för landskapets IT-system.
Man kan göra betydande inbesparingar både när det gäller licensavgifter
vid inköp och vid drift.
I motionen nämner jag exempel ifrån Sverige. Om man ersätter av 500 licenser för Microsoft Office till förmån för OpenOffice så minskar kostnaderna
med ca 150 000 euro i inköp samt 50 000 euro i årlig licenskostnad enligt
svenska statens beräkningar.
Även på finska sidan har man börjat använda sig av möjligheten att ha en
öppen källkod istället för att betala licenser. I motionen nämns en kartläggning från Villmanstrand som visar att priset per dator och år med Windows
som operativsystem kostar ca 400 euro medan en motsvarande dator med
det öppna operativsystemet Linux kostar endast 140 euro.
Tittat vi på landskapsregeringens förhållande så har man ca 420 licenser,
om man räknar med lagtinget, motorfordonsbyrån, färjor osv. Kostnaderna
landar på 150 000 euro enligt de uppgifter som jag har fått. Orsaken till att
det varierar i pris beror på om man köper programmen eller om man hyr
programmen med serviceavtal.
När jag forskade lite i detta i morse blev jag förvånad när jag såg budgetförslaget för 2009. Moment 44.95.04 IKT utveckling har ett anslag på
275 000 euro. Det är handlar om ganska mycket pengar, så här står det; ”an-
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slaget (inte hela anslaget) avser uppgradering av landskapsregeringens
kontorsprogramvara, e-postprogramvara och antivirusprogramvara. Den
kontorsprogramvara Microsoft Office som idag används är från år 2000.
Denna version har hittills fungerat väl för förvaltningens behov men börjar
i dagsläget vara föråldrad. Efter Microsoft Office 2000 har det lanserats tre
versioner av programvaran, den senaste versionen som blir alltmer vanlig i
vår omgivning använder ett nytt lagringsformat vilket medför problem”.
Det är ytterligare ett stycke under detta moment som är ganska intressant i
detta sammanhang. Det sägs så här; ”innan en upphandling av en ny kontorsprogramvara görs kommer en utvärdering av kontorsprogramvaran
med öppen källkod i förhållande till licensierad programvara att göras.”
Den här formuleringen förvånar mig lite. Det här är något som kanske skevs
för två år sedan, våren 2008 eller åtminstone senast när budgetförslaget
lämnades i november 2008.
Det verkar som om landskapsregeringen har lite annat att pyssla med idag,
vilket jag har en viss förståelse för. Det vore intressant att ifrån landskapsregeringens sida höra vad man riktig har gjort när det gäller det här? Enligt vad
jag har förstått så anser man att man inte riktigt har hunnit med det här, att
det är ett stort jobb och man har en rädsla för att det inte ska fungera. Det är
oerhört viktigt att det fungerar.
Som jag tidigare har sagt i de här sammanhangen så är landskapsregeringen lite dumsnåla när det gäller möjligheten att spara pengar. Visst är det en
viss initialkostnad, men det är ändå stora besparingar som man kan göra på
sikt. Jag hoppas, när det här går till finansutskottet, att man tittar på ITutvecklingen. Det kanske skulle vara passligt om man lite skulle bromsa och
titta på det här. Jag tror att man bör ta in externa resurser för att hjälpa till
med IT-utvecklingen när det gäller blanketter, som vi tidigare har diskuterat,
men också när det gäller användandet av öppen källkod, som den här motionen tar upp.
Det här är ingen kritik riktad mot dem som jobbar med ett ganska gammalmodigt datasystem som vi har i detta hus. De gör så gott de kan för att få
det att fungera. Jag har faktiskt förståelse i det här sammanhanget att inte resurserna räcker till. Men ändå, om man ska få fart på det här så bör man ta in
extern hjälp.
När det gäller rädslan har jag förstått att man ifrån landskapsregeringens
sida är rädd att det inte ska fungera. Tittar man på OpenOffice så är det ett
kontorsprogram som härstammar från programvaruföretaget Sun Microsofts
kontorsprogram Star Office. Det speciella med OpenOffice är att det är så lätt
att använda. Både när det gäller längre dokument och när det längre stilmallar. Stilmallar underlättar formatering och formgivning. OpenOffice passar
också väldigt bra för längre dokument.
Det intressanta är ändå att det visar sig vara kompatibelt bakåt i tiden om
man har använt Microsoft Office tidigare. Man behöver inte vara rädd för att
det nya systemet inte ska fungera tillsammans med det gamla. EU föredrar
faktiskt OpenOffice dokument och det är en acceptabel internationell standard.
Till sist, herr talman, vill jag säga att det finns ju inga förslag som är så är
så goda att de inte har några nackdelar. Här kan det vara problem när det gäller Excel program och kalkylprogram. Bland annat när det gäller makron,
främst när man har egna mallar eller program, är det tveksamt om OpenOf664

fice stöder makrospråket i Microsoft Office. För finansavdelningen och för
andra som är beroende av kalkylprogram är det förstås väldigt viktigt. Det
här kan man ändå lösa med ganska enkla medel om man gör en kartläggning
av var och i vilka sammanhang man kan använda öppna standarder och
öppna källkoder.
Sist och slutligen, herr talman, så handlar det om att spara pengar. Det har
jag förstått att vi alla är intresserade av i denna firma nuförtiden.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Jag tycker personligen att den här frågan är intressant eftersom
jag har personlig erfarenhet av de här frågorna.
Jag kom att tänka på när jag var rätt så ny här i huset. Jag noterade att
man hade samma strategiska utgångspunkt, som jag hade på en annan större
arbetsplats som jag tidigare jobbade på, dvs att avvakta utvecklingen och se
vad som händer.
Man hade då här standardprogrammen som senare blev Microsoft Office.
Några entusiaster här i huset hade en Mac och de kunde inte få sina datorer
att passa in systemet. Jag tror inte ens att de fick sina datorer som arbetsredskap. Jag tog initiativ till att vandra över till Viking Line på Storagatan för att
visa att man kan ha Mac också i andra PC system. Så småningom blev det
möjligt att ha olika system.
När det gäller OpenOffice så råkade det sig faktiskt så att jag igår bytte från
OpenOffice till Microsoft Office på vår andra dator. Av den orsaken att Open
Office, som klart är billigare eftersom man laddar ner det gratis, kräver lite
mera resurser att följa med utvecklingen. Det gäller landskapsförvaltningen
och kommunerna. För några år sedan tittade jag på polisen i Sverige, det
finns många som har försökt använda detta. Polisen är ganska avancerade
och har resurser när det gäller det här systemet. Jag vet att IT-enheten har
diskuterat och undersökt OpenOffice. Det börjar bli en intressant avvägningsfråga om man ska gå in för det med tanke på de kostnadsbesparingar man ska
göra. Man borde titta på hela Ålands system. Det hoppas att finansutskottet
kan titta på. Jag vet inte hur långt ÅHS har kommit i sina utvecklingsplaner
men kommunerna och landskapsförvaltningen kan man titta på. Det kan vara
ett ganska besvärande program, det ser likadant ut som Microsoft Office och
mallarna stämmer. När det gäller Excel programmet kommer man på att det
inte riktigt fungerar. Det kan vara en nackdel som gör att man behöver fundera efter ordentligt.
Hela problematiken är intressant därför att man kan ha samma teknik och
till och med bättre teknik om man är avancerad. Man kan gå in källkoden och
fixa lite själv. Det kan vara en fördel samtidigt som man kan spara kostnader.
Det är absolut värt att titta närmare på. Jag har förstått det som att här i huset har man inte haft pengar, muskler eller vilja att gå in för en annan linje än
den som man har haft hittills.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller det sistnämnda som ltl Olof Erland sade vet jag inte om
han som representant för regeringspartierna kan svara på den frågan.
Synbarligen har man tittat på frågan, vilket jag märkte i budgetförslaget
för 2009. Man skriver att man under år 2009 ska göra en utvärdering
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och se om det är möjligt eller inte att använda OpenOffice. Men av någon anledning har det inte hänt dess mera.
I vissa fall, beroende på hur van man är med datorer, så kan det vara
mera arbete, det krävs mer resurser och det är mera jobb att följa upp
OpenOffice än vad det är om man har Microsoft. Det är självklart att det
är någonting som man måste räkna med när man gör en utvärdering.
Om man slipper man lite pengar i licensavgifter men det kostar en
massa mera för att få saker och ting att fungera, då är det lika långt som
brett. Det måste man också titta på. Det var en bra kommentar. Jag
glömde att nämna det.
Ltl Olof Erland, replik

Jag tror att de flesta är ganska överens om de här avvägningsproblemen.
Man ska alltid komma ihåg, när det gäller datorer, det engelska uttrycket; ”garbage in, garbage out” den knappa resursen är skrivförmågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman

Talman! Det här är en bra idé som obunden samling tidigare drivit på. Ltl
Karlström hade en finansmotion med samma budskap inför budgeten 2007.
Därför tror jag de här skrivningarna finns inför följande års budget. Däremot
känner jag inte till hur det gick med utvärderingen, om den har gjorts. Jag
har inget minne av att jag har hört om den utvärderingen i finansutskottet.
Det är så med våra idéer och motioner att de också är öppna källkoder. Vi
ser gärna att flera hakar på. Sedan brukar det till slut blir verklighet. Det är
bra att ltl Anders Eriksson också driver den här frågan.
Om man vill hitta problem med detta så är det lätt att hitta dem. Som det
sades tidigare är det ett ganska stort regimskifte. Den IT-avdelning vi har
idag är väldigt överbelastad. När det är bråttom brukar jag jämföra ITavdelningen med brandkåren i Bagdad. Det är nästan en underdrift när det
gäller landskapets IT-avdelning som är nästan är rekord liten, om man ser till
antalet klienter och användare som de servar. Det är svårt för nuvarande bemanning att hinna med en så här pass stor övergripande reform. Det handlar
framförallt om att användarna ska klara av, kanske inte så stora men i alla
fall, den förändring som det innebär att byta programvara, med all extra support som det innebär. Det tror jag att det stora bekymret är. Sedan finns det
också tekniska komplikationer när det gäller Excel som finansavdelningen
och näringsavdelningen använder väldigt mycket som verktyg. Det är absolut
inte någonting som är omöjligt att lösa, men det kräver en liten insats. Frågan
är sedan om det totalt sett blir billigare. Spontant skulle jag tro att det bli billigare.
I offentlig förvaltning är det väldigt viktigt att systemen fungerar, vilket de
befintliga systemen gör. Vi har god funktionalitet på våra IT-system. Man har
en sund inställning att hoppa på nya tåg. Man har hellre några steg äldre operativsystem som fungerar än att man hoppar på den senaste trenden och får
problem.
Ett generellt tips som jag brukar ge när folk frågar mig vad man ska i datorn; man ska ligga några steg efter den senaste utvecklingen, då fungerar det
allra bäst. Då har det kommit uppdateringar och servicepack och det är i
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skick. Det är en väldigt onödig takt på förnyelse av operativsystem. Det är väl
en kommersiell tanke bakom detta, men den ska man inte gå på som kund,
det är min absoluta uppfattning.
Vi kommer att få den här motionen till finansutskottet. Vi kan då bekanta
oss med vad utvärderingen har lett till, om den har gjorts, och vidare botanisera i frågan.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ltl Sundman undrade vad som har hänt med utvärderingen. Mig veterligen, har det inte hänt något mera. Man har konstaterat att man kanske
inte riktigt har resurser att ta tag i det här. Av förekommen anledning
råkar jag veta att man i finansutskottet har en synnerligen seriös behandling av tre IT-motioner. Det kanske vore bra om man också kunde
invänta betänkandet eller berättelsen och också titta på den här motionen.
Det gjorde mig förvånad att landskapsregeringen själv skrev för två
år sedan; ”innan en upphandling av ny kontorsprogramvara görs
kommer en utvärdering av kontorsprogramvara med öppen källkod i
förhållande till licensierad programvara att göras.” Jag tror att man
fortfarande inte har köpt ny kontorsprogramvara. Ändå sade man för ett
och ett halvt år sedan att vår programvara var föråldrad.
Jag vet att ltl Sundman är en av de kunnigaste i lagtinget när det gäller de här frågorna. Jag hoppas att han driver på frågan så att vi får det
här på plats.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Den här överskridningen var befogad, det var ju beröm till
mig. Skämt åsido, jag kan inte svara för finansutskottets behandling. Det
som nämndes här att vi behandlar några motioner, det är i slutskedet
och det kan bara ordförande redogöra för om det är möjligt att backa
tillbaka lite. Den behandlingen rör också infrastrukturella frågor när det
gäller IT-system. Det kan möjligtvis gå. Det får finansutskottets ordförande redogöra för i så fall.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson

Tack, herr talman! Som sagt var håller vi på att behandla tre stycken ITrelaterade hemställningsmotioner för tillfället. Vi är nästan på upploppet.
Men för den skull kan vi ju titta på den här motionen också och se om vi hinner få med den i samma betänkande. Jag lovar ingenting här nu. Vi tar upp
det på torsdag när vi har möte, så får vi se. Tack.
Talmannen
Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till finansutskottet.
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Remiss
5

Definition av basservice i skärgården
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 32/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Ltl Camilla Gunell

Herr talman! Om man tittar i landskapsregeringens handlingsprogram och
särskilt vad gäller politiken beträffande regionerna och skärgården så börjar
det uppstår ett gap mellan vad man vill göra och vad man nu faktiskt gör.
Här står att man ska jobba för att regionerna ska utvecklas och blomstra.
Man säger också att landsbygden och skärgården ska utveckla sin dragningskraft som bosättnings- och företagsort med målsättning att befolkningen och
arbetsplatserna ska öka.
Vad jag kan förstå så går det tyvärr åt det andra hållet. Det här är ett problem därför att kommunerna ute i skärgården och dess befolkning blir allt
mer trängd i takt med svikande befolkningsunderlag och en fortsatt svag inflyttning.
I och med att ekonomin ser ut som den gör så är det den svaga regionen
som lider både vad gäller trafik och hälsovårdarberedskap och annan service
som är mycket viktig för befolkningens trygghet överlevnad.
Andra löften som man har utlovat beträffande polisverksamheten har vi
inte heller sett någon utveckling av. Det står i handlingsprogrammet att utvecklingen fortsätter att etablera en sjöpolisenhet.
Det finns ganska mycket att rada upp om man vill titta på det som är tokigt. Vi kanske inte behöver fokusera på det. Man ska försöka titta framåt.
För att kommunerna ska kunna rekrytera nya medborgare och framförallt
försöka få flera företag att etablera sig i de här regionerna så vore det viktigt
att det fanns en viss miniminivå, en viss standard som man ändå kan lova att
kommer att vara kvar. Servicen kommer inte att försvinna så fort man har
flyttat eller etablerat sig i skärgården. Det här skulle vara till hjälp för alla
dem som jobbar med framförallt rekrytering för skärgårdsregionerna, om
landskapsregeringen, gärna i samarbete med skärgårdsnämnden, kunde definiera och fastslå nivåer för basservicen så att kommunerna vet vad de kan
lova när de ska försöka locka nya medborgare.
Det står också i handlingsprogrammet att man jobbar på en skärgårdslag
som skulle i lagstiftningsform reglera de här sakerna på ett eller annat sätt.
Vad jag har förstått så ligger den ganska långt nere på lagstiftningsagendan.
Fram till dess borde man kanske genom beslut kunna reglera de här sakerna.
Tack, herr talman.
Ltl Margret Lundberg, replik

Tack fru talman! Ltl Gunell vill definiera basservicen. Gäller det då landskapets service, som t.ex. hälsovårdarberedskapen, eller ska man också
definiera kommunens service?
Ltl Camilla Gunell, replik

Eftersom motionen lämnas in i Ålands lagting så handlar det framförallt
om landskapet. Lagstiftningen reglerar ju vad kommunerna ska tillhandahålla. Men naturligtvis är det ju bra om man också från kommunens
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sida kan säga vad man kommer att bibehålla, vad man kommer att utveckla och att närservicen är viktig i alla regioner. Då vet de som rekryterar folk vad man vågar lova. Men naturligtvis bestämmer inte kommunerna över allt. Det finns ju beslut som är på landskapsnivå, särskilt
vad gäller trafik som är en mycket viktig fråga. Men även hälsovårdarberedskap, trygghet och säkerhet i regionen i form av övervakning och polis och andra möjligheter till kultur, fritid osv. som landskapet genom
förmedling av PAF-medel kan åstadkomma.
Ltl Margret Lundberg, replik

Tack fru talman! Jag tycker ändå att man har en god basservice i mångt
och mycket i skärgårdskommunerna. Det är ju landskapets ekonomi
som nu har gjort att det har blivit mycket sämre. Jag tror inte att det alltid bara är servicen, den tycker jag nog att vi har haft utvecklad rätt bra.
Det tycks ändå inte locka människor att bo i skärgården. Jag tror kanske
inte att detta är receptet. Det måste nog till någonting annat.
Ltl Camilla Gunell, replik

Det här är en fråga som jag tror att alla håller sig rätt ödmjuka in för.
Det är ingen lätt fråga. Däremot vet jag att det finns en tveksamhet när
det gäller rekrytering. Vågar jag rekrytera mera människor att komma
och bosätta sig i den här kommunen? Tänk om trafiken försämras ytterligare? Tänk om hälsovårdarberedskapen också försämrats ytterligare?
Vad kan vi gå ut och säga om vad den här kommunen faktiskt kan erbjuda? Jag tror att man kan utveckla en bättre dialog mellan landskapet
och kommunerna och tillförsäkra varandra att fortsätta arbetet, att
landskapet garanterar åtminstone en trafik på en viss nivå eller en hälsovårdarberedskap på en viss nivå. Det är motionens syfte.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom

Tack fru talman! Den hemställningsmotion som vi nu diskuterar är befogad.
Definitionen av basservicen i skärgården anser jag att bör definieras i lag. Då
tänker jag i första hand på t.ex. en skärgårdslag.
Det skulle vara bra för tryggheten i skärgården att i en skärgårdslag slår
fast nivån på servicen som skulle erbjudas och under den nivån diskuterar
man nedskärningar endast i undantagsfall. I synnerhet när det är lågkonjunktur blir kravet på nedskärningar extra kännbara i små skärgårdsförhållanden.
Det är inte så att jag är emot att alla ska spara sin del men samtidigt måste en
trygghet finnas. Jag tänkte nämna tre områden, det fins flera, där jag anser
att nivån borde fastställas i lag.
Hälsovårdarberedskapen i skärgården, i finansutskottets betänkande över
ordinarie budgeten 2010 under hälso- och sjukvården skriver vi: "I det sammanhanget betonar utskottet vikten av att hälsovårdarberedskapen tillförsäkras tillräckliga resurser". Resultatet har vi alla kunnat läsa om i tidningen; neddragning, skärgården prioriteras lågt inom ÅHS.
Polisnärvaron i skärgården har också finansutskottet poängterat med orden: "Vidare vill utskottet framhålla att skärgårdsborna har rätt till samma
säkerhet och trygghet i sin närmiljö som resten av befolkningen varför det
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är av största vikt att polisarbetet organiseras så att även skärgårdsbefolkningen omfattas av polisens förebyggande och övervakande verksamhet".
Resultat; det händer väldigt lite så nivån måste nog fastställas i lag.
Angående trafiken; en företagare som startar upp en verksamhet måste
kunna lita på att transporterna fungerar på samma nivå från år till år och att
snabba förändringar inte kommer som överraskningar.
Samma gäller arbetsresor; den som bosätter sig i en skärgårdskommun och
avser pendla till arbetet måste kunna lita på att förändringar i turlistor inte
äventyrar familjeförsörjningen.
Min slutsats är vi behöver en skärgårdslag där miniminivån på servicen
fastställs.
Ltl Camilla Gunell, replik

Tack, herr talman! Jag tolkar ltl Sundbloms anförande som ett stort stöd
för det jag anförde om att man behöver reglera miniminivåerna. Min väg
är kortare och Sundbloms väg är längre men de syftar till samma sak.
Man blir lite konfunderad för jag hör ändå till oppositionsblocket och ltl
Sundblom hör ju till majoriteten. Det är ju viktigt att ltl Sundblom inom
regeringens arbete verkar för de här sakerna. Varför jobbar inte ltl
Sundblom just nu för att bibehålla den här trafiken, se till sjöpolisenheten tillkommer och att man också kan bibehålla hälsovårdarberedskapen?
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack fru talman! 1.10.1999 fattades ett enhälligt beslut i denna sal. Man
hemställde till landskapsstyrelsen att det skulle beredas en skärgårdsslag. Det är många partier som har suttit i regeringarna sedan dess. Det
är tydligen inte någon som har kommit fram till målet.
Ltl Camilla Gunell, replik

Nu står det i detta handlingsprogram att det ska bli en skärgårdslag. Då
känner säkert ltl Sundblom till var den finns på lagstiftningsagendan.
Kommer vi alls att få se lagen under den här mandatperioden?
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Det är svårt att säga. Jag hoppas på det. Jag vet att jag inte
är ensam i mitt parti om att vilja ha en skärgårdslag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! I den här motionen skriver man i klämmen att man önskar att
landskapsregeringen definierar och fattar beslut om nivåer för basservicen i
skärgården för att underlätta kommunernas rekrytering av nya invånare. Jag
tror inte i och för sig att det är allenarådande, så uppfattade jag att motionären inte heller tänker sig. Det är nog en viktig byggsten. Tittar man på projektet Leva och Bo på Åland så är det ofta den småskaliga barndagvården och
skolväsendet som faktiskt lockar inflyttar till Åland. Jag kan mycket väl tänka
mig att det är precis lika viktigt ut i skärgården.
Det sades att man ville ha en viss standard. Man ville ha en miniminivå på
basservicen ute i skärgården. Det pratades om skärgårdslag. Av de tre punk-
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ter som ltl Sundblom nämnde; hälsovården, polisnärvaron och trafiken, så
när det gäller hälsovården har jag förståelse för det. Hälsovården är en viktig
del av grundtryggheten. Trafiken är ju också livsnerven för att näringslivet,
men även övrig verksamhet, ute i skärgården ska fungera.
När det gäller polisnärvaron så undrar jag om det inte har blivit en symbolfråga ifrån skärgårdens sida? Om man tittar på de lokala poliskonstaplarna
som fanns förut så är det ganska länge sedan den tiden var. Polisarbetet är ju
inte på samma sätt idag som det var för 10,20,30 och 40 år sedan. Jag tror att
man ifrån skärgården sida skulle vinna på att försöka koncentrera krafterna
på någonting som kunde tillföra dess mera.
Skulle man slå fast de här tre punkterna i en skärgårdslag men om det sedan inte finns ekonomiska resurser så tror inte jag att det kommer att vara
någon sorts livboj. Vi har ju ändå en hel del lagstiftning, bland annat om
Ålands försöksstation, det finns lagstiftning om avbrytarverksamheten osv.
Fru talman! Jag är personligen ganska bekymrad över utvecklingen eller
avvecklingen i skärgården. Jag tycker ämnet skulle förtjäna en skild debatt
där man faktiskt skulle försöka hjälpa till från alla partiers sida och se var
man kunde tillföra.
Det sägs i motiveringen i den här motionen att minskat budgetutrymme
innebär minskad trafik, hälsovårdsarbete och annan service som har stor betydelse för befolkningens trygghet och överlevnad. Det är ju helt sant. Samtidigt diskuteras kommunsammanslagning också på fullt allvar. Pratar vi också
om kommunsammanslagning så kommer servicen självklart ytterligare att
försämras i skärgården och i randkommunerna. Det är fullständigt ofrånkomligt.
Till sist vill understryka en motivering i den här motionen; ”mest av allt
behövs arbetsplatser och ökad inflyttning”. Det tror jag är det absolut viktigaste om vi ska prata om skärgårdens utveckling istället för avveckling.
Som jag många gånger har nämnt är skatteinstrumentet centralt om man
ska kunna locka företagare och entreprenörer. Där har jag till min stora, stora
sorg konstaterat att huvudmotionären lite har bytt fot. Det tycker jag är jättesynd. Ska man kunna utveckla de svagare regionerna så är skatteinstrumentet betydligt viktigare när det gäller att få till stånd utveckling än vad bidragsinstrumentet är. Så ser jag på det.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag tackar för ltl Anders Erikssons väldigt seriösa tonfall. Jag tror också,
i likhet med ltl Eriksson, att frågan behöver en egen debatt.
Vad gäller sjöpolisen så var det inte tänkt att man ska ha en konstapel
Kling i Kumlinge och en konstapel Klang i Kökar, utan det skulle vara en
ambulerande enhet. Mitt förslag är att det skulle vara ett samarbete med
gränsbevakningen. Eftersom det nu görs stora nedskärningar också
inom gränsbevakningen och det görs nedskärningar inom den åländska
polisen så minskar övervakningen av skärgårdsregionen ytterligare. Jag
tror inte att det finns någon anledning att gå tillbaka i tiden. Det gäller
nog att titta framåt och hitta nya former av trygghetsgarantier för den
här regionens befolkning.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Inte har jag heller tänkt mig Kling och Klang, om man får raljera om en
viktig sak. Det som ltl Gunell framför tycker jag låter förnuftigt. Självklart behöver ju inte hela polisväsendet sitta i famnen på varandra här
inne i stan. Det finns säkert möjligheter att vara betydligt mera aktiv än
vad man nu är ute i randkommunerna och i skärgården.
Det jag ville varna för är när man hör debattörer från skärgården, jag
tänker inte på någon speciell, då får man lite bilden av att man vill ha
det såsom det var förut. Det är mycket som har ändrat och inte längre är
som det var förut.
Ltl Camilla Gunell, replik

Nej, saker är långtifrån som de var förut och de kommer inte att förbli
det heller. Detsamma lyfter ltl Eriksson upp med kommunerna och
kommunstrukturen. Även där tror jag att vi måste tänka oss någon annan form framöver. Jag håller med vad beträffar servicen för skärgårdsregionerna så behöver man i debatten om kommande kommunstruktur
tänka särskilt över hur man arrangerar saker för den regionens väl och
ve. Det är inte lika enkelt i skärgården där det är så geografiskt stor
splittring. På fasta Åland, som ändå sitter ihop, kan man ordna saker betydligt smidigare. Det kräver en egen diskussion.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag är helt enig. Jag har ingen avvikande åsikt när det gäller det. Det är
klart att det är svårare ute i skärgården.
En kort kommentar när det gäller kommunstrukturen. Jag är inte på
något sätt låst, jag brukar bli beskylld för att jag har ganska kategoriska
åsikter, det kanske jag har. Men när det gäller kommunstrukturen så är
jag faktiskt ambivalent. Det finns både fördelar och nackdelar oavsett
vilket spår man går in på. Det viktiga är att man inte bara definierar
skärgårdens utan också ute i randkommunernas och landsbygdens service. Vilken service vill vi ha? Det är ju det viktiga. Vilken service har vi
råd med? Det är det viktiga för invånarna. Vilken stämpel man sedan
har på kommunpappret kanske är lite underordnat trots allt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack fru talman! Angående polisen ser jag nog ett samarbete med
gränsbevakningen. Jag ser inte en sådan situation framför mig som konstaplar en och en som vi hade i skärgårdskommunerna tidigare. Jag ser
mera en styrka som kan fara omkring och vara närvarande där det behövs.
Angående skärgårdslagen, ska vi börja diskutera kommunstrukturerna så då behöver vi ha skärgårdslagen som en trygghet som sätter nivån
på vad vi har rätt till. Vi måste sätta de diskussionerna i samband med
varandra.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag har förståelse för resonemanget. Som jag sade tidigare, vad gäller en
skärgårdslag, oavsett vad man skriver in i den, om inte de ekonomiska
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resurserna finns att leva upp till lagstiftningen så blir det ändå ganska
långt en tom bokstav på papper.
När man pratar om detta med trygghet så var det precis samma resonemang som när man i tiden drev på för att Åland skulle få över skattebehövigheten när det gäller den nuvarande självstyrelselagen. Där ville
man också ifrån liberalt håll ha en speciell trygghetsklausul. Det skulle
vara på minst samma nivå som i Finland, hade det varit på precis
samma nivå som i Finland så hade det blivit ganska stora försämringar
framförallt när det gäller stöden till kommunerna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Margret Lundberg, replik

Tack fru talman! Jag tror också, precis som ltl Anders Eriksson och flera
med honom, att vi behöver ha en helt egen mässa om skärgården, skärgårdsfrågorna och vad vi vill med skärgården. Jag fäste mig vid Anders
Erikssons funderingar angående skatten. Vad menar ltl Anders Eriksson
att man kan göra med skatten? På vilket sätt skulle det förbättra för
skärgårdsborna?
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller skild skärgårdsdebatt så är jag lite förvånad att man inte
ifrån landskapsregeringen kommer med ett underlag. De år jag har varit
med i politiken förut så är jag tveksam till om det har varit så många
skärgårdsrepresentanter i lagtinget som det är just nu. Det är ovanligt
många ifrån skärgården. Mot den bakgrunden hade man kanske förväntat sig en mera aktiv skärgårdspolitik i från landskapsregeringens sida.
När det gäller vad man skulle kunna göra med skatteinstrumentet, jag
har pekat på möjligheten att inrätta skattefria zoner för företagare. Om
man etablerar sig i Brändö så har man t.ex. fem års möjlighet att hålla
kapitalet i företaget utan att man behöver skatta bort den vinst man gör.
Jag är ganska övertygad om att det är en morot som lockar riktiga entreprenörer.
Ltl Margret Lundberg, replik

Ja, vi är nog många från skärgården. Det här är ett problem som inte är
lätt att lösa. Vi har ju själva hört både om fiskodlingar, arbetsplatser på
färjorna och att det är dyrt och kostsamt. Det kanske inte är så lätt att
försöka åstadkomma någonting bättre med det.
Jag tror att det måste till någonting som gör det mera lockande att bo
i skärgården. Jag tror det är den mest framkomliga vägen. Det tycker jag
att man får ganska mycket signaler om.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det tror jag också. När jag hör ltl Margret Lundberg så låter det lite uppgivet. Jag vet att det är svårt och frågorna är inte lätta att lösa. Det finns
ju en oerhört stor resurs bakom landskapsregeringen. Man kan politiskt
bestämma att man ger ett meddelande till lagtinget som innebär att man
ska dammsuga alla förslag som finns ute på avdelningarna, om de inte
finns politiska förlag. Jag är lite förvånad över att man inte tar i dessa
frågor mera. Jag tror faktiskt att det kommer att gå på tok ute i skärgår673

den, om vi inte byter spår. Jag tycker att debatten har visat det ganska
tydligt. Vi är ju eniga om att det är ett bekymmer. Det är ändå landskapsregeringen som borde komma med ett underlag så vi kan hjälpa till
att lösa de här bekymren.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till finansutskottet.
Remiss
6

Båttvätt
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 11/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Detta är ytterligare en i raden av konkreta åtgärder för miljön
från obunden samlings sida. Den senaste var mätningen av varmvatten. Jag
sade då att miljöpolitik nämns ofta i stora visionära ordalag och handlar väldigt lite konkret om vad vi ska göra för att få ett mer hållbart samhälle. Det
handlar ofta om att man måste ta vara på den bästa tillgängliga tekniken i
miljölagstiftningen för att göra människors leverne mera miljövänligt utan att
det gör så stort avkall på ekonomin eller den sociala biten av hållbar utveckling.
En viktig del när det gäller sociala livet för ålänningar är ju båttrafik. Så
gott som alla ålänningar åker båt, har båt och vistas mycket runt om i våra
vatten. Förutom alla tusentals åländska båtar finns det också mycket gäster i
de åländska vattnen. I de åländska gästhamnarna är det ca 30 000 övernattningsgäster per år, vilket gör att det är många tusen båtar.
Samtidigt som det här är väldigt viktigt socialt så är fritidsbåtar rätt så miljöbelastande om man jämför med tillrygga lagd sträcka och bränsleförbrukning osv.
En annan sak som båtar belastar miljön med är bottenfärg. De flesta plastbåtar och många träbåtar bottenmålas. Det gör att färgen är farlig för miljön.
Det kommer hela tiden miljövänligare färger men all bottenfärg är på ett eller
annat sätt skadlig för miljön i tillräcklig omfattning.
Vad man istället kan göra är att tvätta botten på båten och låta bli att måla
den. Man kanske låter bli helt och hållet från början att måla botten, man
tvättar den istället.
I Stockholms skärgård finns båttvättar för det här ändamålet. Man tvättar
botten i en båttvätt 2-3 gånger per säsong, beroende på hur mycket man kör
och hur de lokala förhållandena är i de vatten båten ligger. Detta gör att man
kan undvika att använda bottenfärg. Man slipper måla, det är många som
målar själva och det är ingen trevlig upplevelse. Sedan slipper miljön ta emot
färgen när den på ett eller annat sätt slits bort och blir kvar i vattenmiljön.
Man ska komma ihåg att båthamnar ofta är belagda i grunda havsvikar. De
är också viktiga biotoper, viktiga barnkammare för fisk och är sålunda en
känslig miljö. Där blir det också mycket belastning av bottenfärg. Om man
kan köra en båt som inte är bottenmålad så är det en avsevärd förbättring på
en känslig plats.
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Till det kommer en avsevärd minskad bränsleförbrukning. En ägare av fritidsbåt vet att så fort det börjar växa på botten så går båten långsammare och
drar betydligt mera bränsle. Det är inte några små skillnader utan det är
ganska våldsamma skillnader för de allra flesta snabbgående och planade båtar, vilket en stor del av de åländska fritidsbåtarna är. Också för segelbåtar är
det ödesdigert om man har växlighet på dem, särskilt om man vill komma
framåt.
En tillgång till båttvätt skulle göra att båtägarna inte behöver ha problem
med växlighet. Man kan enkelt fara via båttvätten och tvätta bort det. Då går
båten fortare och billigare.
Den som är intresserad kan titta på min blogg. Där finns det länkar till tillverkare. Båttvätten bygger i princip på samma principer som en biltvätt, men
den ligger i vattnet. Man tvättar båtens botten och det är borstar på varje sida
som tvättar botten ren. Den ligger i en anordning vid en brygga så att man till
viss mån kan ta till vara det som kommer bort från botten, eller åtminstone
ha kontroll över det. Båttvättar har lite olika principer. En del tvättar inte båtar som redan är målade, utan man ska ha omålade bottnar. Detta får man ta
ställning till från fall till fall.
Det här inte är något som landskapet ska syssla med. Det förvånar mig att
inte detta redan finns. Det har funnits idéer hos åländska entreprenörer som
har funderat det här. För att uppmuntra dem så kanske man ur befintliga
miljömedel kunde erbjuda ett investeringsstöd eller kanske bara en garanti.
Det behöver kanske inte alls vara något bidrag. Man ger en landskapsgaranti
så att någon företagare våga satsa på det här. Det här medför ingen kostnad
utan det ska prioriteras innanför befintliga anslag. Det tror jag inte är så svårt
att få till stånd. Företag, föreningar eller båtklubbar skulle kunna ta sig an
den här satsningen. Jag tror absolut att det finns marknad för flera än en anläggning på Åland. De kunde vara lite spridda regionalt. Det kan finnas
marknad för olika typer av storlekar. Om man ser hur många båttvättar det
finns i Stockholms skärgård så kanske det kunde finnas två eller tre på Åland.
Vi ska också komma ihåg att båtägarna som kommer från Stockholm till
Åland, vilket är en stor andel, frågar säkert efter den här anläggningen eftersom det finns i Stockholms skärgård och man är van att tvätta båten. Är
man då på en längre resa så kanske man vill tvätta botten i förbifarten när
man kommer till Åland.
Mitt förslag är att lagtinget hemställer att landskapsregeringen överväger
att erbjuda ett investeringsstöd och/eller garantier till att sökas av företag eller förening som är intresserade av att förverkliga en sådan anläggning.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack fru talman! Det är intressant det här, ltl Danne Sundman. Hur är
det med kostnaden? I vilken storlek ligger dessa investeringar? Är det så
att det behövs bidrag eller morötter för att företagare ska intressera sig
för den här typen av investeringar? Det kan vara värt att veta.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det kan jag inte svara på. Jag skulle kunna tänka mig att
svaret blir, om man frågar potentiella investerare, att man kanske är
osäker på markanden. Hur många kunder får man och vilka intäkter får
man? Inte är det så värst dyra anläggningar. Jag har inte sett direkta
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siffror. De befintliga anläggningarna i Stockholms skärgård har väl fått
visst samhällsstöd, men i huvudsak finansieras de av de avgifter som
båtägarna betalar. För en båtägare är det en lägre kostnad att köra båten
utan bottenfärg och tvätta den istället. Man kan ha en mera frekvent ren
botten och få en båtsäsong utan de avbrott som det innebär att ta upp
båten. Man förtjänar in det ganska fort i och med lägre bränsleförbrukning, enligt vad man kan se på internet.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack fru talman! Egentligen fick jag svar på den fråga som jag tänkte
ställa nu. Nämligen att det kanske t.o.m. blir billigare för båtägare att
tvätta båten än att hålla på att måla, skrapa och ha den på varv. Det
finns ju ett incitament redan där att det torde bli en lönsam affär, även
för den som erbjuder den här typen av tjänst. Är det så?
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Rent spontant när jag har tittat på befintliga anläggningar
och surfat runt lite så tycker jag att det kunde bli det. Samtidigt finns det
ingen anläggning på Åland, som är så pass båt tätt och vi har många
både företag och föreningar som är i den här branschen. Vad orsaken är
till detta vet jag inte exakt. Det kan mycket möjligt vara så att det räcker
med förlustgaranti, man kanske inte behöver ha understöd för anläggningen bär sig. Men för att våga göra det här behöver samhället tydligen
erbjuda någon form av stöd. Då är det miljöpolitiskt motiverat att man
erbjuder en garanti. Det överlämnar jag till landskapsregeringen att avgöra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Tack fru talman! Det uppstod lite frågor för mig också. Har ltl Sundman
någon aning om hur mycket anläggningarna används av de regionala
båtägarna i Stockholm? Förekommer det några kemikalier i de här båttvättarna? Är det enbart den här borsttekniken som ska göra att all växtlighet försvinner från båtarna?
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Om jag tar den sista frågan först, de båttvättar jag har tittat
på består enbart av mekanisk bearbetning och har inte några tillägg av
kemikalier. Det betyder att det enda som kommer bort ifrån en båt, som
inte har en färg som lossar, är växtlighet, helt naturliga ämnen.
Den andra frågan, så vad jag har förstått så är båttvättarna väldigt
populära i Stockholms skärgård eftersom där är hårda krav på bottenfärg. Båtklubbar har också interna principer att man inte använder bottenfärg utan man tvättar botten istället.
I en innervik som Mälaren kan det vara ganska mycket växlighet i
grunda vatten. Då är det intressant att rätt så frekvent kunna tvätta båtens botten. Allt det här finns som länkar på min blogg: sundman.ax.
Där finns det väldigt väl beskrivet hur en sådan här anläggning ser ut
och filmer hur den används, om ni vill bekanta er mera med det.
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Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Fru talman! Jag tycker nog att det låter intressant. Man kan titta på det
och utreda det. Jag undrar om jag missuppfattat ltl Sundman när han
sade att redan bottenmålade båtar inte kan tvättas i de här tvättarna?
Hur gör man då? Skrapar man bort färgen och tvättar sedan, eller hur
gör man?
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Nu är jag inte någon expert på det här området. Enligt det
jag har snappat upp på dessa Internetsidor så finns det olika typer av
bottenfärg. Vissa befintliga båttvättar har krav på att man inte får ha
vissa typer av färg som lossnar under tvätt. Om man har en båt som är
bottenmålad går det säkert att få bort färgen så att man kan byta till den
här regimen och köra utan bottenfärg. Man är då hänvisad till att tvätta
botten rätt så ofta. Själv sköter jag driften av min frus båt. Jag tar upp
den två gånger per sommar och tvättar den för hand med Enjoprodukter. Det går också väldigt bra, men det är rätt så arbetsdrygt och känns
några dagar efteråt i axlarna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till finansutskottet.
Remiss
7

Frivilligorganisationernas samhällsekonomiska betydelse
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 28/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Ltl Carina Aaltonen

Fru talman! På grund av att ltl Sundback har förhinder att presentera den här
motionen ber jag att motionen bordläggs till måndagen 19 april.
Ltl Anders Eriksson

Jag önskar understöda det lagda förslaget.
Talmannen
Förslag om bordläggning till plenum den 19 april har väckts och understötts. Ärendet
kommer därför att bordläggas till den 19 april 2010.
Remiss
8

Kommittéarvoden
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 4/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Ltl Anders Eriksson

Tack värderade fru talman och värderade lagting. Är det storpolitik som tas
upp i den här diskussionen? Svar: Nej. Är det ett förvaltningsärende? Svar:
Ja.
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Jag har ändå valt att hemställa om att man skulle revidera det beslut landskapsregeringen har tagit när det gäller kommittéarvoden, så att det kan ges
en skälig ersättning åt den som ställer upp i kommittéer och den här typen av
organ. Det finns kommittéer, kommissioner, delegationen, nämnder och råd
och så vidare. Många av de här grupperna ska lösa ganska svårlösta frågor.
Sedan finns det också kommittéer som sköter det dagliga tröskverket, om uttrycket tillåts. Ersättningen är på en sådan nivå att det kan vara ganska svårt
att få folk att ställa upp. Tittar man på beslutet, som jag nämner om i motionen, så kan man för ett sammanträde under kansliarbetstid dvs. kl. 8-16:15 få
26 euro om är medlem och 34 euro om man är ordförande. Det kan man få
för en heldags arbete, under kanslitid. Det säger sig självt att personen i fråga
ska vara verkligt intresserad om man sätter bort arbetstid för den typen av ersättning.
Det här kan leda till att det många gånger kan vara svårt att få den önskvärda kompetensen att ställa upp. Jag blev verkligt förvånad när jag så hur liten ersättningen är. Med beaktande av hur viktigt det är att nya tankar och
kreativitet kommer in i den här typen av arbete bör landskapsregeringen revidera ersättningsbeslutet. Det kan säkert vara beroende på organ, vilken
nivå det är på arbetet och vilken typ av arbete det är. Det kan säkert finnas
skäl att dela in det i olika arvoderingsnivåer.
Trots det är ett förvaltningsärenden så har jag valt att plocka upp den här
frågan. Jag tror att landskapet Åland skulle vinna en hel del på det.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Den här motionen är ju inte någon kioskvältare. Det är intressant
att man har modet att, i de här ekonomiska tiderna, föreslå en höjning av
kommittéarvodena. Det är ärofyllt i sig.
Visst är det så att den resurs som finns, att man kan tillsätta olika kommittéer för att förbereda ärenden och på det sättet engagera medborgarna som är
kunniga inom vissa områden, den är väldigt viktig. De bör ju få skäligt betalt.
Det kan i slutändan innebära att man sparar minst det man har gett åt dem
och troligen mycket mera, om man gör saker på rätt sätt. Arvodena som
nämns i motionen är nog väldigt låga om mötena drar ut på tiden. Det är lågt
redan om man betalar det per timme åt en kvalificerad kommittédeltagare
som har specialkunskap inom ett område. Jag tycker bra att man kan titta på
arvodena och försöka få dem att stämma överens med verkligheten.
När det privata näringslivet engagerar utomstående experter är det helt
andra pengar man betalar. Varför skulle experterna ge sin sakkunskap gratis
åt samhället? Det gör de inte. Kanske man i andra ändan istället hamnar att
betala full taxa åt någon konsult, vilket blir lite dyrare. Det är en klok väg att
försöka få arvodena på rätt nivå.
Talmannen
Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till finansutskottet.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls den 14 april 2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades
kl. 15.25).
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.
Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Folke Sjölund på grund av
deltagande i regionkommitténs möte i Bryssel. Beviljas.
Innan vi fortsätter vill jag meddela att vi idag kommer att hålla ett andra plenum för
behandling av minister Jan-Erik Mattssons anhållan om befrielse. Antecknas.
Bordläggning
1

Godkännande av avtalet med Andorra om upplysningar i fråga om skatteärenden
Lagutskottets betänkande (LU 27/2009-2010)
Republikens presidents framställning (RP 16/2009-2010)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 19 april 2010. Godkänt.
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Enda behandling
2

Budgetens förverkligande
Lagtingsledamoten Johan Ehns hemställningskläm
Landskapsregeringens spörsmålssvar (S 3/2009-2010-s)
Lagtingsledamoten Johan Ehns m.fl. spörsmål (S 3/2009-2010)
Under överläggningen i ärendet, som förklarades avslutad vid plenum 12 april 2010, har
lagtingsledamoten Johan Ehn, understödd av lagtingsledamoten Camilla Gunell, föreslagit att lagtinget skulle godkänna en hemställan till landskapsregeringen av följande
lydelse:
"Lagtinget hemställer om att landskapsregeringen innan utgången av maj månad 2010
återkommer med ett meddelande till lagtinget i vilket man redogör för framskridande
av budgetförverkligandet med betoning på fattade beslut och genomförda åtgärder som
syftar till inbesparingar och strukturförändringar."
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 är för lagtingsledamoten Johan Ehns förslag till hemställan röstar NEJ. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Omröstning.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Jag ber att få föreslå öppen omröstning.
Ltl Roger Jansson

Jag ber att få understöda förslaget om öppen omröstning.
Talmannen
Öppen omröstning har föreslagits av lagtingsledamoten Johan Ehn och understötts av
lagtingsledamoten Roger Jansson och kommer därför att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna Dahl och Aaltonen att biträda vid rösträkningen.
Upprop.
Omröstningen har utfallit med 17 JA-röster och 10 NEJ-röster.
Lagtinget har således beslutat anteckna landskapsregeringens svar till kännedom.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Remiss efter bordläggning
3

Åtgärder mot ungdomsarbetslösheten
Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 15/2009-2010)
Ärendet bordlades den 29 mars 2010 då lagtinget beslöt att ärendet skulle remitteras
till näringsutskottet.
Diskussion.
Ltl Mika Nordberg

Herr talman! I samband med presentationen av min hemställningsmotion nr
15 angående ungdomsarbetslösheten var inte näringsministern på plats. Vi
ville gärna höra vad näringsministern hade för tankar angående förslaget att
underlätta ungdomsarbetslösheten.
Vi har en ny näringsminister som ska tillträda, därför kanske det vore på
sin plats att vi skulle bordlägga ärendet igen för att få höra den nya näringsministerns syn på åtgärderna för att få bukt med arbetslösheten.
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Ungefär 2000 företag har en personalstyrka under fyra personer. Det betyder att om de här små företagen skulle kunna tillgodogöra sig det här exemplet som nämns i hemställningsmotionen så skulle vi förmodligen råda bot
på en stor del av ungdomsarbetslösheten. Därför skulle det vara av intresse
att få höra den nya näringsministerns syn på det här förslaget, tack.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Det är klart att vi alla är nyfikna på den nya näringsministern
och hans nya idéer och tankar. Men han har nu börjat med att springa ut ur
salen, han är ju inte vald heller i och för sig. Vi har fortfarande näringsminister Jan-Erik Mattsson och han är på plats. Det skulle vara intressant att
höra han åsikter fortsättningsvis.
Det är precis som ltl Nordberg säger att det finns drygt 2000 på Åland som
i huvudsak är en persons företag och kanske har någon anställd. Dessa företag är mycket viktiga vad gäller sysselsättningen på Åland. Deras motivation
för att anställa är ofta inte så stor eftersom det betyder stora ekonomiska risker och åtaganden som man är rädd för att man inte kan fullfölja. Nu har situationen för de unga arbetslösa åtminstone tillfälligt lite lättat på det viset
att några kommuner har berett arbetsplatser för unga människor. Men det är
fortfarande offentlig sektor och av skattemedel. Sedan har också köpmannaföreningen visat intresse. Huruvida det har lett till något resultat känner inte
jag till.
Jag ser nog gärna att minister Mattsson redogör för den aktuella situationen idag. Det är onekligen så att unga människor, som inte har jobb, lätt far
illa. Speciellt de som har kommit ut ur yrkesutbildningen borde nödvändigtvis få jobb så fort som möjligt. Sedan finns det ungdomar som kanske inte orkar fullfölja någon yrkesutbildning och de är ju verkligt illa utsatta. Det är ju
ytterst få som anställer någon som inte har yrkeserfarenhet och kanske inte
heller betyg som känns relevanta.
Ja, herr talman, det var orsaken till bordläggningen och det skulle vara
lämpligt om regeringen redogjorde för situationen.
Ltl Mika Nordberg

Talman! Jag skulle vilja göra ett förtydligande angående bordläggningstiden.
Jag föreslår att det här ärendet skulle bordläggas till den 26 april.
Minister Jan-Erik Mattsson

Herr talman! Att bordlägga detta ärende så att den nya näringsministern
hinner bekanta sig med regelverk och saker är helt okej för min del.
Ltl Sundback efterlyste situationen. Jag råkar ha en beskrivning av sysselsättningssituationen från månadsskiftet mars-april. Det har skett en ganska
kraftig förbättring av situationen. Vi arrangerade ett möte från näringsavdelningen tillsammans med AMS. Vi bjöd in samtliga åländska kommuner för
att berätta om de åtgärder som finns att tillgå. Jag har med tacksamhet noterat att framförallt Mariehamns stad har vidtagit kraftfulla åtgärder och sysselsatt väldigt många. Även Jomala kommun har tagit beslut om att verkställa
sådana här åtgärder. Jag tror att det är någon kommun till. Det är väldigt viktigt. Precis som ltl Sundback redogjorde för så har Köpmannaföreningen
kommit emot och anställt ett antal praktikanter. Jag kan inte säga hur många
personer som framförallt är sysselsatta inom handeln.
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Arbetslösheten den sista mars har sjunkit till 3,3 procent. Det är en minskning med 0,2 från februari. Det är en ändå plus 0,9 från 2009, så det är flera
nu. Det är 26 personer färre som är arbetslösa. Fördelningen är så att det är
färre kvinnor. Arbetslösheten minskade ännu mera bland kvinnor än bland
män. Mariehamn är den kommun som ligger högre än genomsnittet, 3,9 procent. Det är ändå en minskning med 0,3 procent för Mariehamn. Övriga
Åland har 2,8 procent. 91 personer är unga arbetslösa personer under 25 år.
Det är 7,5 procent nu, vilket är en minskning med 1,9 procentenheter från
februari. Man ser tydligt de åtgärder som Mariehamns stad och de andra
kommunerna har gjort. Det har också skett en rörelse på arbetsmarknaden.
Antalet lediga platser har också ökat, framförallt när det gäller sommararbetsplatserna. Vi har ändå en positiv utveckling av arbetsmarknaden på
Åland. Det är säkert bra att näringsutskottet kan titta på och fundera på ltl
Mika Nordbergs hemställningsmotion och komma med ändringsförslag. Det
är ju inte upp till regeringen, hemställningsmotioner är ju riktade till lagtinget.
Ltl Camilla Gunell

Herr talman! Jag vill tacka för redogörelsen. Den var mycket noggrann och
bra. Det går ju åt rätt håll, det är ju viktigt. Det är en viss säsongsbetoning i
den här statistiken. Det var ju väldigt höga siffror i januari beträffande antalet
ungdomsarbetslösa under 25 år. Då var det uppe i tio procent och sedan har
det gått successivt ner. Det är en väldigt viktig insats som kommunerna gör.
Mariehamns stad har 15 platser nu i vår och kommer att få fram 15 platser
till, i höst. Även Jomala, Lemland och kanske ytterligare någon kommun har
tagit fram platser. Det är väldigt viktigt att man får in en fot någonstans och
får pröva arbetslivet i en tidig ålder.
Att bli vid sidan om en väldigt lång tid, så lång tid som ett år borta från
sysselsättning från antingen studier, praktik eller arbete, har visat sig vara
avgörande för hur det går för en längre fram i livet. Det här är en otroligt viktig fråga. Jag vill understryka vikten av att man får in unga människor i arbete eller studier så fort som möjligt.
Siffrorna som AMS har ger en bra grund när det gäller antalet personer det
rör sig om. Om man säger att det är ungefär 200 unga människor som antingen är utan arbete, i praktik, har någon typ av inhopparjobb eller är med i
något sysselsättningsprojekt som Katapult osv. så utöver detta finns det antagligen ett mörkertal som vi inte känner till. Det är sådana personer som inte
har anmält sig hos AMS. Med tanke på att många unga har gått ettåriga utbildningar betyder det att situationen efter sommarjobbsperioden fortfarande
kan vara ganska alarmerande.
Jag tycker för min del att det är viktigt att landskapsregeringen jobbar med
stor framförhållning med dessa frågor. Att man hela tiden ser till att minska
problematiken så fort som möjligt. Jag hoppas att den kommande ministern
ger den här frågan ännu högre prioritet.
Av dessa personer som står utan arbete har ungefär 40 av dem en yrkesutbildning. Det är kockar, datamontörer, hästskötare, merkonomer och verkstadsmekaniker. Sedan har vi en stor grupp som inte har någon utbildning
men som antingen har gått något år och sedan avbrutit studierna.
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Jag stöder bordläggningen och tycker att det är bra. Nu har vi fått en bra
redogörelse för läget av minister Mattsson, tycker jag. Vi får jobba för att det
fortsättningsvis går åt rätt håll.
Om man får lägga in en beställning gällande nästa anförande från regeringens håll så skulle det vara att komma med idéer och funderingar kring
hur man kunde ta tag i situationen ytterligare. Tack, herr talman.
Talmannen
Under diskussionen har ltl Mika Nordberg föreslagit att ärendet ska bordläggas till den
26 april och det är understötts på förhand av ltl Sundback och i efterhand av ltl Gunell.
Kan vi enhälligt bordlägga ärendet till den 26 april? Ärendet bordläggs till den 26 april.
Remiss efter bordläggning
4

Sommarjobb
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 13/2009-2010)
Ärendet bordlades 29 mars 2010 då lagtinget beslöt att ärendet ska remitteras till näringsutskottet.
Diskussion.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Likaså i det här ärendet skulle det vara intressant om den nye
näringsministern har några visioner att tillföra lagtinget. Därför föreslår jag
att ärendet likaledes bordläggs till den 26 april.
Ltl Anders Eriksson

Jag understöder gärna det förslaget. Jag tycker att de båda motionerna
hänger ihop.
Talmannen
Under diskussionen har ltl Danne Sundman understödd av ltl Anders Eriksson föreslagit att ärendet ska bordläggas till den 26 april. Ärendet bordläggs till 26 april.
Remiss
5

Översyn av Posten Ålands verksamhet
Ltl Johan Ehns m.fl. hemställningsmotion (HM 45/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Under den senaste tiden har det diskuterats en hel del kring
verksamheter, som landskapet sköter delvis i dagsläget, ska gå in i privat
verksamhet. I landskapsregeringens budget skriver man att man ska titta på
gränsdragningarna kring vad som är offentligt och vad som är privat.
Vad gäller posten kan man konstatera att där har landskapsregeringen tagit ett steg vidare genom en bolagisering.
Undertecknad i den här motionen tror nu att det skulle vara dags att fundera på följande steg. Vi ser att det finns sådant i postens verksamhet som
klart och tydligt går in och konkurrerar med verksamheter som finns inom
privat sektor, allt ifrån transportverksamhet till vissa försäljningsverksamheten i övrigt.
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Posten har varit en framgångssaga. Man har byggt upp ett bolag som är
väldigt lyckat och har en god förutsättning att fortsätta på det sättet. När man
jobbar vidare med framgångssagan bör man också se till att det sker på så
marknadsmässiga grunder som möjligt.
Vi vet att det finns skillnader i de här verksamheterna. Det som är ren
postal verksamhet är någonting som samhället har skyldighet att sköta. Med
sådant som ligger utanför de bitarna borde man fundera på om man kunde
sälja ut att få någon annan att driva det vidare.
Vi har i motionen pekat på, utan att behöva ta ställning rakt av, att man
ifrån landskapsregeringens sida borde titta på postens verksamhet. Se om det
finns verksamheter i dagsläget som kan verka sådana att de ser till att marknaden snedvrids genom att man inte konkurrerar på lika villkor.
Vi hoppas därför att lagtinget skulle kunna enas kring att föreslå för landskapsregeringen att man går in och gör den här översynen nu.
Det var en kort presentation av innehållet i denna ändå viktiga motion utgående från att debatten ute i det åländska samhället under den senaste tiden
har förts rätt mycket kring postens verksamhet. Tack herr talman.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Översynen av postens verksamhet är en fråga som är intressant, speciellt i förhållande till den diskussion om i ägarstyrning som
landskapsregeringen är med och leder och driver. Vi har funderat i de
här banorna i landskapsregeringen. Det vore intressant att utvärdera
huruvida posten i sin verksamhet till någon del skulle korssubventionera
någon verksamhet. I så fall skulle det ju de facto vara en felaktig vridning av konkurrensläget. Jag tror absolut inte att det är på det sättet.
Det kanske skulle kunna vara bra att man skulle få det svart på vitt. I
samband med de diskussioner om ägarstyrning, som fördes för ca en
vecka sedan, var det intressant att höra att när man bolagiserar både i
Finland och Sverige så tar man bort det politiska beslutsfattandet i bolagen och genomför det på marknadsmässiga villkor. Nog har jag tänkt att
vi ska ha samma utveckling här.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Det låter som en bra utveckling. Det är bra att landskapsregeringen har börjat jobba på det här. Då är det som vi skriver i motionen väldigt snarlik den biten. Vi tror att man behöver göra översynen
ännu mera övergripande, att man granskar alla delar av postens verksamheter. När man bildade Posten AB så fick man kapital kvar i bolaget
som relativt sett är stort, och som man på ett eller annat sätt ska ha avkastning ifrån. I dagsläget när landskapet får dividender från posten är
det inte skattepliktiga dividender, enligt de uppgifter jag har. Det leder
ju till att situationen ser lite annorlunda än om det vore en annan ägare.
Det gör att situationen för bolaget är lite annorlunda än om man hade
en privat ägare.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Man kan inte på något vis säga att posten skulle vara underkapitaliserad. Det väsentliga, i förhållande till den här motionen, är
om man skulle bedriva verksamhet med det kapitalet som stöd och
skulle subventionera någon verksamhet som skulle konkurrera med pri-
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vata näringslivet. Jag hävdar bestämt att så inte är fallet. Det kan finnas
anledning att någon oberoende ser över hur det ligger till med den frågan. Jag har inga tvivel själv, men då skulle det bli svart på vitt.
Vad gäller avkastningen så har den här landskapsregeringen gått in
för det öppet och tydligt och sagt att vi ska ha avkastning i dividend från
verksamheten. Det är en väsentlig del i ägarstyrning det också.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag kan heller inte med säkerhet hävda att snedvridningen
finnas. Den här motionen tillkom utgående från de diskussioner som
pågår ute i det åländska näringslivet kring de här frågorna. Därför tycker
jag det är väsentligt att man tar sig an den här frågan. Om det skulle visa
sig att så inte är fallet kan man också avvisa dem på ett korrekt sätt.
Hur själva översynen ska göras tycker jag att man kan fundera på. Om
det ska vara någon oberoende som gör det eller om man gör det utgående från landskapsregeringen som ägare. Det är en smaksak. Det viktiga är att vi kommer vidare med det här. Om det visar att den här typen
av konkurrens hämmande effekt finns, då ska man se till att man tar
bort den biten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Det här är ju en mycket viktig och intressant ideologisk fråga.
Det är också en aktuell fråga om hur posten på Åland bedrivs idag.
Om jag börjar med det senare så är mitt intryck att bolaget snedvrider
konkurrensen, särskilt inom transportsektorn. Jag har inte förberett mig särskilt mycket inför den här motionen. Jag tycker mig ändå komma ihåg att
posten transporterar allt möjligt och inte enbart sådant som rör den strikt
postala verksamheten. Men erbjuder transporttjänster för olika varor och
flyttlass osv. Det är klart att det påverkar konkurrenssituationen inom transportbranschen.
Om man inte har den åsikten att det snedvrider, det är säkert en bedömning. Men om man är ute på en marknad som inte enbart har att göra med
den postala verksamheten så är det uppenbart att man snedvrider konkurrensen. Man producerar också en hel del souvenirer av olika slag. Är det inte
att konkurrera med hantverkare och andra? Jag säger inte att det är fel men
visst påverkar det konkurrensen inom den varuproduktionen. Man har
ganska stora resurser för att ta fram olika typer av souvenirer. Det är ingen
fara om souvenirerna inte blir särskilt populära, de kan ligga i lager tills de
hamnar någon annanstans så småningom.
Nog finns det skäl att diskutera om det förekommer snedvriden konkurrens. Det kanske också finns andra sektorer som inte jag känner till.
Man måste utgå ifrån att det som finansministern säger är regeringens
uppfattning eftersom man har sina representanter i styrelsen för bolaget. De
tycker tydligen inte att det här är snedvridning av konkurrens inom olika områden i vårt samhälle.
Min uppfattning är att posten på Åland idag är framgångsrik. Det är väl
just för att man har tagit sig ganska stora friheter att bedriva ekonomisk verksamhet. Det postala blir allt mindre och mindre. Nu var det aktuellt igen ute i
685

några kommuner att ta bort postkontoren. Det blir väl snart som i Sverige, att
man kan inte skicka några kuvert för man hittar inte några postlådor och
postkontor mera. Det är en person på en bensinmack någonstans som tar
emot kuverten. Jag tror faktiskt inte det stämmer överens med allmänhetens
uppfattning om hur den postala verksamheten ska utvecklas. Jag tror att det
är tvärtom, posten är en ganska aktad inrättning som många vill ha kvar. Det
är en gammal organisation som man har stor tilltro till. Det är en organisation som inte är ute och säljer en massa prylar och ska hänga med i någon
sorts allmän turistisk verksamhet. Det är många som tycker att här krävs en
uppstramning.
Nu sägs det inte direkt här i klämmen att man önskar sig en privatisering
av posten eller kanske delvis en privatisering. Man talar om snedvridningen.
Det är bra om utskottet tittar på det. Man måste separera frågan om posten
sköts, enligt vår uppfattning, på rätt sätt idag eller inte, och hur vi vill se posten i framtiden. Jag tycker nog att det finns saker som man mycket väl kan ta
upp till diskussion.
Det talades här om att man kan ha samhällsägda bolag som man t.ex. har i
Finland, där är tydligen näringsministern ganska tveksam, det ska inte alls
finnas några politiska representanter i styrelsen. Bolagen ska skötas helt företagsmässigt, vilket betyder att styrelsen består av styrelseproffs av olika slag
och helt manliga styrelser. Det blir bonusar och man kliar varandra på ryggen
ganska mycket. Man ser hur utvecklingen har varit i Finland och Sverige. Eftersom det är samhällets pengar så är den här utvecklingen stötande för allmänheten.
Bonusdiskussionen i Sverige handlar ju ganska mycket om det här fenomenet. Man ser hur starka representanterna i styrelserna är. De vill gå emot
regeringens uttryckliga politik att bonusarna ska tas bort. Man vill inte följa
det helt enkelt. Det finns olika argument för det. Jag är ganska övertygad om
att allmänheten, skattebetalarna, inte tycker att bonusar är särskilt bra för
människor som redan har höga löner. Det är ju inte någon som lider nöd
p.g.a. att de inte får bonusarna. Tanken är ju att de ska arbeta så hemskt
mycket och bolaget ska gå ännu bättre.
Bonusfrågan har vi ju inte alls diskuterat här. Vi tog upp det i samband
med PAF:s förslag om att införa bonusar, vilket inte gick. Gudskelov har de
tagit bort bonusarna nu, jag hoppas att det fortsätter så och att bonusar inte
tas upp på nytt. Men i posten har man ju ett bonussystem. Det är bättre på
det viset att det inte bara berör toppskiktet utan det berör alla som är anställda. Å andra sidan lär det vara så i praktiken att det är väldigt svårt för
dem som är på verkstadsgolvet att uppfylla de här kriterierna. Det är inte så
lätt.
Det här är en viktig motion, som jag ser det. Det är en viktig diskussion
som med fördel kunde bordläggas så att vi skulle få höra den nya ministerns
åsikter. Den gamla ministerns åsikter vet vi redan hur de är, tror jag åtminstone, tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Jag tog med intresse del av det här anförandet. Jag blev
kanske lite förvånad. Jag uppfattade att ltl Sundback rätt genomgående
var ganska kritisk till hur posten sköts.
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Vi har ju varit eniga här i lagtinget om att posten skulle bli ett aktiebolag. Åtminstone jag tycker att det är viktigt att de aktiebolag vi har
sköts så bra och så ekonomiskt som möjligt. Att man försöker hitta nya
intäktskällor tycker jag är bara positivt. Däremot finns det ett bekymmer
här. Tillgångarna i bolaget, startkostnaderna för företaget, har man inte
fått på samma sätt som när man bygger upp ett privat bolag, vilket är ett
bekymmer när det gäller konkurrensen. Men jag vill inte vara genomgående kritisk till att posten försöker hitta nya intäktskällor. Jag tycker att
det är bra. De aktiebolag vi har ska skötas så bra som möjligt, det är min
ståndpunkt. Därför blir lite förvånad när jag hör ltl Sundbacks anförande.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det är ju ett faktum att man med postens transporter konkurrerar med
transporterna mellan Stockholm och Mariehamn. Det är väl ingenting
att bli förvånad över. Det är så det är. Frågan är om det ska vara så. Vi
har en privat fungerande marknad. Ska man då gå in från postens sida
och konkurrera? Jag tycker det är en legitim fråga. Jag är inte så väl insatt i det. Jag antar att det också finns andra tjänster som man utför som
vi kan diskutera.
Posten på Åland lever ju på skatteundantaget. Därför måste posten
förbli offentligt ägt för att kontrollera att man inte går för långt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Om man går fullt ut istället, jag uppfattade att ltl Sundback var en riktig
härförare för privat företagsamhet. Man kanske går andra vägen och
helt privatiserar posten i stället.
Det är klart att jag inte är förvånad över att de konkurrerar. Jag är lite
förvånad över att ltl Sundback genomgående var rätt kritisk till postens
verksamhet. Turistprodukter var inte heller bra. Jag tycker att det är bra
att posten försöker hitta nya intäktskällor. Jag tycker att det är bra att de
försöker få bolaget att gå så bra som möjligt så att bolaget kan hjälpa till
att generera intäkter till landskapet Åland. Det vet vi att behövs.
Bekymret är att posten har fått kapitalkostnaderna på ett annorlunda
sätt än vad privata företag har fått. Det gör ju att man tyvärr inte konkurrerar inom alla sektorer på lika villkor. Jag ser också det bekymret.
Ltl Barbro Sundback, replik

Nu handlar den här motionen om snedvridning av konkurrensen. Inom
vilka områden kan posten med den verksamhet de har idag snedvrida
konkurrensen? Det är två saker som jag kan komma på. Det kanske
finns flera, jag vet inte.
Om man är småföretagare och sysslar med att producera turistsouvenirer så är det klart att man känner att posten är en allvarlig konkurrent.
Sedan att det är bra för posten, det förstår jag också. I den här diskussionen är det väl meningen att vi ska se på frågan ur olika perspektiv. Eftersom vi har många småföretagare och stora transportföretag så finns
det anledning att se det också ur den synvinkeln. Inte bara ur den synvinkeln att posten ska tjäna så mycket pengar som möjligt. Det är det valet vi hela tiden har att göra.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Ltl Sundback nämner lite i förbigående i sitt anförande indragningen av posten som nu sker i två kommuner. Det är beklagligt att man inte tar kontakt till de samhällen det berör, utan man
lägger alla med munkavle i stort sett. Jag fick ett telefonsamtal på fredag
kväll och på måndag morgon kom det pressmeddelande. Den hanteringen var inte riktigt bra, tycker jag.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tror att det är så som många upplever det, som ltl Torsten Sundblom
sade. Posten idag tar inte hänsyn till sin ursprungliga uppgift att fungera
som postförmedlare och handha posttjänster. Man har en ganska tuff affärsmässig hållning. Det som inte är lönsamt ska bort, så fungerar ju ett
bolag. Det är antagligen det som argumentet. Men nu är posten ett samhällsägt bolag som man kan anlägga andra värderingar än de rent ekonomiska. Det blir man tvungen att göra hela tiden. Det är intressant att
höra att man inte ens tar kontakt med den kommunen där postkontoret
finns. Antagligen har postkontoret funnits där ganska länge och det
känns som en förlust för bygden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Anförandet rörde många olika delar. Vad gäller de rörliga
lönerna i posten så tillkom de redan under affärsverkstiden. Det är inget
resultat av bolagiseringen i sig. Det lät på ltl Sundbacks som att det är
bolagiseringen som är kopplad till att man ska driva bolaget mera
marknadsmässigt och det har lett till bonusar. Men det är någonting
som har funnits sedan tidigare. Jag tycker att de rörliga lönerna, som
posten har, är på en rimlig och bra nivå.
När man diskuterar hur posten ska bedrivas så måste man ändå försöka klargöra de olika rollerna. Styrelsen för posten har i enlighet med
aktiebolagslagen en uppgift att bedriva verksamheten så bra som möjligt. Då kan det bli verksamheter som kommer i kontakt med annan privat motsvarande verksamhet. Bedömningar ska göras huruvida det är
bäst för posten att utföra det som man har beslutat.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Visst är det så att bonussystemet har funnits före bolagiseringen. Jag tog det som exempel på vad som händer när man får helt
professionella styrelser, där det inte ska finnas politiker som ska anlägga
några andra värderingar på verksamheten än de rent företagsmässiga.
Ju bättre avkastning, desto bättre för bolaget, det är marknadsekonomins ganska enkla logik. De som har varit med i styrelsen och bidragit
till det ska dessutom belönas för att de har varit så duktiga och fattat
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kloka beslut, särskilt VD och sedan också de andra i viss mån. Jag tycker
att man ser det klart från utvecklingen i Sverige och Finland att det väldigt lätt blir egoistiska styrelser som inte tar hänsyn till något postkontor Föglö. Det är ju olönsamt, det vet vi. Postkontoren ska bort, det är
bara en tidsfråga.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Visst kan man vara kritisk till det som kan uppfattas som i
girighet i vissa bolag där bonusarna har varit överstora. Men hur detta
kopplas ihop med just posten, som vi diskuterar här idag, förstår jag
inte.
Man har en viss rörlig del på lönerna för ledningen och de andra. Det
är någonting som man har haft sedan tidigare, redan innan det blev ett
aktiebolag. Jag förstår behovet att få fram budskapet och flagga mot girighet, men det är inte någonting som finns här.
Det som jag kanske inte sade i första repliken var att jag uppfattar att
posten bedriver en seriös och väldigt bra verksamhet. Det är absolut inte
det att man sysslar med souvenirer. Jag vet inte om ltl Sundback har besökt posten. Om inte, så kan jag gärna vara med och visa upp verksamheten för ltl Sundback.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Nu tycker jag att minister Perämaa blir väldigt osaklig. Om
han nödvändigtvis vill veta när jag besökte posten senast så var jag där i
går, om det intresserar och är viktigt för diskussionen för ministern.
Inte är bonussystemet, som det är utformat nu, huvudsaken. Men om
man vill gå vidare på den marknadsekonomiska linjen, dvs att man inte
ska ha politiker i styrelsen utan det ska vara styrelseproffs, då tror jag att
det blir hårt mot alla andra värderingar än de rent ekonomiska. Det
kanske är syftet, men då ska man säga det rakt ut.
Om man ska göra det här så tycker jag att det är ärligare att helt privatisera posten och inte låtsas att det är samhällsägt men sedan har man
inget politiskt inflytande.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftena är avslutade
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Jag hade tänkt beröra motionen lite mer övergripande men efter Sundbacks anförande vill jag bli lite mera detaljerad.
Vi har idag ett postverk i aktiebolagsform som sköts alldeles fantastiskt
bra. Den utveckling som posten har gjort som bolag är enastående. Vi ska
vara stolta över att vi har lyckats ta över ett statligt trögt, gammalmodigt och
ineffektivt och gjort det till någonting framgångsrikt, effektivt och åländskt.
Det ska man absolut ha som utgångspunkt.
Det finns sedan mycket frågor som uppstår när man följer med postens
framfart på marknaden eftersom det är samhällsägt. Många av de här frågorna skulle inte ställas om det vore ett privatägt bolag av privat kapital.
När det gäller postens konkurrens inom transportsektorn är det både bra
och dåligt. Det är dåligt om du lyssnar på övriga aktörer som upplever sig få
en orättvis konkurrens i och med att det är ett samhällsägt bolag som konkur-
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rerar med deras verksamhet. Då tar man, per definition, mera illa upp än om
det vore en vanlig konkurrent.
Man ska komma ihåg att posten är kapitaliserat av samhället, men samhället får också avkastning på kapitalet. Man kan argumentera för att posten
har flera fördelar, man profiterar på skattegränshandeln och man har frimärken som ger ett överskott som gör att man kan konkurrera med de här aktörerna. Det här är aldrig någon svartvit diskussion.
Problemet i transportsektorn är att det finns en stor aktör som har en väldigt dominerande ställning. Men Postens konkurrens gör att de mindre aktörerna, som försöker konkurrera med den stora aktören, i stället blir utkonkurrerade. Detta ser vi inte ännu, men så pratas det. Det blir etter värre. Då
har vi två stora aktörer som har ännu mera dominerande ställning.
När ett samhällsägt bolag börjar med någonting nytt och går in på marknaden på det här viset rör det upp mycket känslor. Det är också bra om det
innebär en långsiktig konkurrens som tar ner priserna. Vi har ju fruktansvärda fraktpriser till och från Åland. Det ska man ha klart för sig. Det är ju ett
ständigt problem för sådana som vill ha transporter av olika orsaker. Det är
dyrt, det har också att göra med att vi är en ö och framförallt beror det på
brist på konkurrens, enligt branschkännare. Så konkurrensen kan vara en
fördel för vissa aktörer i näringslivet.
När det gäller postkontoren så har servisen blivit mycket bättre på alla håll
i landskapet när man har postombud i varje kommun istället för postkontor.
Det är en utveckling som jag understöder, förutom ett exempel när man lade
ner postkontoret i Eckerö post- och tullhus. Där förstod man inte de kommersiella möjligheterna att ha det kvar. Det kanske var ett snedsteg, men det
är överspelat nu.
I övrigt har folk fått tillgång till mera postservice. De är öppna mera tid på
dygnet och ofta på helgerna. Postkontoren är belägna på sådana ställen dit
man ändå far. Det var en lyckad reform. Man har också lyckats att göra det
utan att ställa någon utan arbete.
Det kanske allra viktigaste som vi måste våga diskutera när det gäller postens verksamhet är hur man tar del av de möjligheter som skattegränshandeln ger. Där är det inte heller svart eller vitt. Visst ska vi ta del av fördelarna.
Eftersom vi har en massa nackdelar av skattegränsen så måste vi kunna ta del
av fördelarna. Man måste göra det på ett sådant sätt att man inte hamnar innanför skranket och hela rasket försvinner. Det kan också bli följden om man
inte är tillräckligt försiktig, samtidigt som man måste vara offensiv. Det är en
väldigt svår balansgång.
Det har varit några exempel, där posten har gått in som samarbetspartner,
som man kan ifrågasätta. Där har kunden också kanske litet olämpligt skrutit
med den här fördelen. Som tur är har det inte lett till vidare "krambambuli".
När detta når en viss omfattning så kan det bli lite obekvämt. Om detta
kommer ner till Bryssel har vi ingenting att säga till om. Vi kan inte föra någon talan, särskilt inte om vi inte är överens med Finland. Då ställs verkligt
stora värden på spel om skatteundantaget ifrågasätts i det här skedet av utvecklingen. Vi måste absolut vara säkra på att inte skatteundantaget utsätts
för prövning. Det här är nästan så hemska tankar att man inte ens kan nämna
dem i Ålands lagtings talarstol.
Det är väldigt viktigt att man ifrån landskapsregering sida har en tydlig
ägarstrategi. Där måste man hantera posten som aktiebolag och vara på det
690

klara med vad man kan göra, så att man inte ställer till det. Det är väl kanske
den allra viktigaste saken man bör titta på. Det här med transporter och att
man lagar smycken i konkurrens med leverantörer och att man har den ena
eller den andra verksamheten, det är småpotatis jämfört med den här saken.
Jag öste mycket beröm över posten i början men nog har det gjorts klavertramp också, t.ex. när man annonserade dagen före julgatans öppnande
att man skulle handla på postorder för då får man sina varor direkt hem i
postlådan. Det var nästan en krigsförklaring mot köpmännen. Det var nog
många köpmän som tog väldigt illa upp. Dessutom hänvisade posten till en
helfinsk Internetsida där det inte fanns ett ord på svenska och sedan var man
behjälplig med att skicka ut en helfinsk postorderkatalog. Detta går nog inte
riktigt ihop med att det är ett bolag som ägs av självstyrelsen. Men det är
endast den som aldrig gör någonting som inte gör något fel. Man måste väl ha
kinder tillräckligt att förlåta posten i det fallet, bara det inte upprepas.
Det handlas mycket över postorder, det är också en viktig konkurrens för
köpmännen på Åland. Det gäller att köpmännen håller sig alerta när det gäller utbud och priser. Konkurrensen finns från Internet och från närliggande
regioner, framförallt handeln i Sverige. Det är inte heller bara av ondo. Det
blir lite märkligt när ett samhällsägt bolag gör så där.
För att sammanfatta, med tre sekunder kvar av den rekommenderade taltiden, så är det viktigt med ägarstyrning när det gäller de grundläggande övergripande sakerna, men i detaljer ska man inte peta. Är det så att posten upplever att man får en bättre utveckling av bolaget med ett inslag av bonuslöner,
låt de ta ansvar för detta då, bara man ger avkastning på insatt kapital och
har en hållbar utveckling i bolaget.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Jag tycker att ltl Sundman kom in på en väldigt väsentlig
diskussion, som kanske avviker lite från kärnan i hemställningsmotionen.
Visst är det en märklig situation när vi har ett skatteundantag och
ändå pratar man om postens verksamhet i termer som om man kanske
skulle tappa alltihopa. Det här är en svår diskussion och samtidigt en
balansgång. Vi hävdar att vi har skatteundantaget. Det är någonting som
följde med anslutningen till EU. Den här diskussionen är synnerligen
politisk och den bör föras.
Sedan lite om postkontoren, jag har den bestämda uppfattningen att
pappersversioner av dokument kommer att minska mycket och dramatiskt de närmaste åren. Vi kommer inte att kunna har postkontor i den
bemärkelse som man hade tidigare. Det blir kanske en viss pakethantering. Det här den enda rimliga utvecklingen. På det här sättet säkerställer man att det finns service överhuvudtaget.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! När det gäller postombuden så det som kommer att öka
mera i framtiden, enligt alla prognoser, är ju pakethanteringen. Folk
handlar och beställer på postorder. Då är det naturligt att man kan sköta
de ärendena utanför arbetstid, vilket man kan hos de flesta postombud.
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Det är helt enkelt en anpassning till vad som komma ska. Sedan är det
ett krav från tillståndsgivarens sida att postverksamhet ska finnas i alla
kommuner. Man behöver inte vara bekymrad över att man ska lägga ner
postombuden. Det finns inget sådant steg, om inte vi här i Ålands lagting möjliggör det.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Gällande ägarstyrning och det som ltl Sundman kallade för
klavertramp för det nya aktiebolaget Posten Åland AB, visst har man i
sin iver, över att få bedriva verksamhet i den här formen, varit väldigt
aktiv och innovativ. Jag hävdar ändå att ägarstyrningen fungerar. Speciellt när det gäller att man hänvisar till enbart finskspråkiga hemsidor.
Det går ganska mycket i strid med vad människor i den här salen väldigt
starkt värnar om; det svenska språket. Där har ägaren instruerat och informerat postens ledning om att det är att gå för långt.
Ltl Danne Sundman, replik

Det seminarium som var häromdagen om ägarstyrning var väldigt viktigt. Det är alltid en balansgång. Om ett bolag ska vara framgångsrikt går
det inte att ha en alltför detaljerad styrning. Men för att ett bolag ska
vara framgångsrikt måste det kanske vara en viss styrning framförallt
när bolag profiterar på centrala inslag i självstyrelsens konfiguration
såsom, frimärken, skattegränsen osv.
Det som jag inte sade i mitt anförande, men som jag har lyft upp vid
flera tillfällen, är man att borde funderar på att sälja posten helt eller
delvis och verkligen privatisera. Men det är sedan en annan fråga som
inte ryms inom klämmen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland

Herr talman! När lagtinget 1990-1991 sade ja till den europeiska inre marknaden så valde man en väg. Det här är en konsekvens av den vägen. Man utgår ifrån att marknadsekonomi bedrivas med rättvisa regler för konkurrens,
lika villkor osv. Jag tycker att den här motionens problematisering som lyder
så här; det ställs höga krav på privata bolag för att konkurrensen ska fungera
och att inte konkurrensen är snedvriden på de här områdena. Det är en
mycket relevant fråga, tycker jag. Det här med bonus är en fråga som man får
ställa i en annan motion.
I det här fallet är det frågan om att posten bedriver verksamhet som bolagets huvudmän accepterar och har som uppdrag till posten. Det är transporter av försändelser, det uppdraget ska man sköta och det ska vara lönsamt.
Om det sedan konkurrerar med andra bolag är egentligen en fråga för regelverkets tolkning. Är det snedvridet eller inte? Då kommer man möjligen in på
detta med kapitalisering. Det är väl ändå inte så starkt ifrågasatt vad jag vet.
Däremot bedriver andra privata bolag samma verksamhet.
Om man t.ex. jämför med Sverige, där är det andra bolag som bedriver
postverksamhet eftersom konkurrensen är fri. Citymail heter ett bolag i
Stockholm som bedriver postverksamhet. Det åländskt ägda företaget, Svensk
direktreklam, är störst i Sverige på direkta försändelser till hushåll och före-
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tag. Där har vi en konkurrens som har lett till att posten har blivit föremål för
uppköp. Här kan man mycket väl tänka sig att konkurrenssituationen är densamma. Posten säljer ut vissa delar. De privata bolagen börjar med postförsändelser eller utländska bolag etablerar sig på Åland. Det är den verklighet
vi valde 1990-1991. Vi valde att marknadsekonomin skulle utveckla det ekonomiska systemet. Man måste göra bedömningen om detta är samhällsekonomiskt bra. Huvudsaklig fokus är väl på konsumenterna. Konsumenterna
får sannolikt billigare transporter och sannolikt bättre service och kvalitet.
Det är en samhällsekonomisk effektivitetsökning. Sedan måste regelverket
kunna tillämpas på det här. Är det snedvridet, då gör man en anmälan eller
undersöker det på något sätt.
Landskapet bör ha en sådan affärsetik att man själv försöker sätta de här
gränserna. Det gäller i det här fallet med finsk reklam i samband med julhandeln. Där har ägaren möjlighet att ställa affärsetiska krav.
Det som ltl Sundman nämnde här, att sälja ut posten eller delar av den, det
är fullt möjligt. Det är på kommersiella villkor. Man får ett marknadsbud på
postverksamheten och går vidare med det. I det här fallet har vi skatteundantaget, som någon nämnde. Det finns en fördel av att landskapet äger posten.
Man har en möjlighet att känna av vad som sägs i Bryssel, vad andra aktörer
säger när det gäller skatteundantaget och det finns en viss begränsning i det
här.
Man kan ställa sig frågan om bolagisering som princip och som lösning på
problem för verksamheter i landskapet är någonting som kommer mera och
mera. Det finns ett par motioner till här som nämner det. Jag nämnde
häromdagen skärgårdstrafiken som är som gjord för bolagisering, bortsett
från att man där inte har konkurrensfaktorn överhuvudtaget, hittills i alla
fall, om man inte räknar in underleverantörer osv. Bolagisering är någonting
som landskapet har nytta av att utnyttja. Posten är ju ett bra exempel, det har
gett många lärdomar struktur- och formmässigt.
Man kan fråga sig om posten skulle av sin uppdragsgivare få instruktioner
om att man inte ska sälja souvenirer och bedriva informationsverksamhet på
postkontor och koppla saker och ting till brev och vykortsförsändelser som
den turistiska verksamheten innebär, då skulle man begränsa konkurrensen.
Vem skulle vinna eller förlora på det? Konkurrenterna vinner, konsumenterna skulle sannolikt förlora. Är vi villiga att styra verksamheten på ett strikt
sätt ifrån lagtingets sida via landskapsregeringen? Eller ska man utgå ifrån att
lagtinget har gjort en riktig bedömning när man först har gjort ett affärsverk
av posten och sedan bolagiserat verksamheten? Lagtinget ska vara vaksamt
på hur den på postala verksamheten sköts för medborgarnas del.
Till sist, herr talman, jag har en känsla av att tiden börjar rinna ut när det
gäller taltiden. Om man ska undersöka den här saken så bör ju landskapsregeringen själv ha koll på det hela. Man bör utreda vad posten gör och man
bör ha tillräckligt insyn. Sedan bör landskapsrevisorerna rutinmässigt se på
den här typen av verksamhet. I yttersta änden finns det en möjlighet att man
anmäler posten för snedvridande konkurrens, då blir det EU-institutionerna
som utreder det. I systemet med bolagisering finns livrem, hängsle, informationsplikt, redovisningsskyldighet och en aktiebolagslag i grunden som säger
att det här är den gängse formen för affärsverksamhet och marknadsekonomi.
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Ltl Camilla Gunell

Herr talman! Jag hade inte tänkt uttala mig så mycket i den här debatten. Det
är en väldigt intressant diskussion som förs. Jag tycker att det var väldigt viktiga synpunkter som lyftes fram bl.a. av ltl Sundman.
Jag blev aningen förvånad över landskapsregeringens svar vad gäller ägarens syn på frågorna kring posten. Jag deltog, i likhet med många andra i den
här salen, i seminariet om bolagsstyrning, ägarstyrning och privatisering och
bolagisering. Det var ett väldigt intressant startskott. Det gav mycket kunskap. Från det borde man nu ta diskussionen vidare ett steg kring hur vi har
det på Åland och vad vi kunde göra på Åland. Det återstår ännu. Jag tycker
att den här diskussionen idag hakar lite på det som togs upp på seminariet.
Om man tittar på hur det är strukturerat i Finland och i Sverige, hur man
resonerar ifrån statligt håll angående sina bolag och hur de styrs, så är det
viktigt att ägaren klart tar ställning i viktiga frågor som har en principiell betydelse. Där tycker jag att frågan om bonusarna kommer in. Jag tycker inte
att det är någonting som man ska skjuta över till bolaget att själva bestämma
över. Man skulle ha en klar princip från landskapet som ägare av bolag av
posten och PAF. Inom landskapets ägda bolag ska det inte förekomma bonuslöner. Det är en principiell hållning som man borde reglera.
Vad gäller postens utnyttjande av skatteundantaget så är det en fråga som
får de flesta politiker att bli rätt nervösa. Det är också en fråga som vi känner
oss ganska obekväma att diskutera.
Ju mer den här verksamheten utvecklas och växer och ju mera kvadratmeter man bygger för ut för att hålla på med den här typen av verksamhet desto
viktigare är det att ägaren säger vad som är möjligt. Vad är hållbart för framtiden? Var går gränsen? Hur långt kan posten utveckla den här typen av verksamheter? Det är klart att vi vet att det finns en viss fara i det här, särskilt eftersom skatteundantaget är givet Åland i syfte att vi ska få bibehålla våra
kommunikationer. Men det snedvrider ju konkurrensen i jämförelse med
omkringliggande länder, eftersom vi har en fördel. Risken finns ju när fler
och fler bolag från Finland, Sverige och Danmark attraheras av att komma till
Åland och använda sig av den här möjligheten. Frågan uppstår hela tiden;
hur långt kan det gå? I vilken mån kan det fortgå och vad är landskapsregeringens, ägarens, synpunkt på det här? Jag tycker det är väldigt viktigt att
man klargör, både för sig själv hur situationen är, och vilka risker och möjligheter det innebär? Hur långt kan man gå innan man går för långt?
Det här om någonting handlar väl om hållbar utveckling och en hållbarhet
för bolagets framtid som är en mycket viktig verksamhet. Problemet ligger
inte i att posten är på bolagiserad, det är den, och det är bra. Man har separerat verksamheter och man har fått en klar arbetsfördelning. Det är heller inte
något problem att posten styrs med politiker i ledningen. Man kan överväga
att ha både och, dvs sakkunniga inom olika verksamheter och en viss politisk
styrning eller till och med att ägaren har ett mycket tydligt regelverk och
mycket tydliga principer för ägarstyrning. Då kan man kanske till och med
lämna bolaget vad beträffar politiker och istället ha en annan typ av styrelse.
Det förvånar mig att inte landskapsregeringen har en åsikt. Jag tror att det
skulle vara väldigt viktigt att formulera den åsikten och också ge den åsikten
lagtinget till känna. Tack, fru talman.
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Minister Mats Perämaa, replik

Fru talman! Ltl Gunell sade att landskapsregeringen inte har någon
åsikt. Det må ju förstås sägas ut så där, om man så tycker. Landskapsregeringen har gått in för att bolagisera posten. Vi har genomfört en lagstiftning som har antagits här. Vi har klargjort, precis som ltl Gunell
sade, rollerna i hur man bedriver den här verksamheten. Det är väl att ta
en åsikt, när man genomför detta.
Vi har också tillsammans med handelskammaren initierat diskussionen om ägarstyrning eftersom vi ser att många nya verksamheter
kommer att bedrivas i aktiebolagsform framöver. Det är viktigt att vi lär
oss att vara ägare på ett bra sätt. Jag tycker också det här är att ge uttryck för en åsikt.
Sedan kommer vi till skatteundantagsdebatten, som jag sade tidigare
i en replikväxling, så är den inte lätt att föra. Det finns väl med all sannolikhet någon gräns för hur stor posten kan bli och hur mycket verksamhet man kan ha. Ingen vet exakt var gränsen är. Ltl Gunell kan vara
säker på att det är någonting som landskapsregeringen givetvis diskuterar, överväger och också förmedlar information till posten. Men det är
inte lätt att formulera i ett dokument exakt på en rad var gränsen går.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag har inga problem med att posten är ett bolag, det har vi lämnat
bakom oss. Frågan är väl nu hur ägaren ska fungera i sin ägarstyrning?
Vad är viktigt att förmedla från ägare till bolag? Nu säger minister
Perämaa att vi håller på att lära oss att bli ägare och att vi håller på att
lära oss att styra det här ifrån ägarens synvinkel. Jag kan ha respekt för
att man vill lära sig mera, men nog tycker jag att det är helt riktigt att
ägaren har en åsikt. Det är den åsikten jag frågade efter. Har ägaren en
åsikt vad gäller bonusar i landskapsägda bolag? Jag tycker att man ska
ha det, ja eller nej? Det vore ju konstigt om inte landskapsregeringen
hade en åsikt eller för en diskussion om skatteundantaget. Vi vet att det
är en het potatis. Nu kanske tiden ändå är mogen att på något vis formulera en gränsdragning.
Minister Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vi för en diskussion, givetvis. Det är vår skyldighet som
ägare. Frågan är inte särdeles enkel. Vi ska komma till en situation där
vi tryggar skatteundantaget, det är målet.
Det seminarium som hölls för några veckor sedan när vi hörde representanter ifrån Sverige och Finland, så även om de är mer vana vid ägarstyrning och har bolagisering sedan lång tid tillbaka så är det de som har
problem med bonusar. Vi har inte de problemen här på Åland. PAF har
frångått sitt system. Posten har ett system med rörliga löner som hänför
sig till en tid när också socialdemokraterna satt i postens styrelse. Problemen finns inte här på Åland.
Talmannen
Tiden är ute!
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Ltl Camilla Gunell, replik

Det börjar bli lite tröttsamt att höra att det alltid är andras fel. Tiden går
vidare. Minister Perämaa har snart suttit tre år på den posten. Man
måste börja ta sitt eget ansvar och se framåt. Det är helt klart att skatteundantaget inte kan äventyras. Det finns inga möjligheter. Äventyras
skatteundantaget så går bottnen fullständigt ur den åländska ekonomin.
Det är minister Perämaa och ägarens sak att se till att de landskapsägda
bolagen inte på något sätt äventyrar detta. Det är minister Perämaas ansvar. Jag tycker att ägaren måste ha en sådan klar strategi. Om vi ska
lära oss hur en bra ägare är, ja, en bra ägare tar ansvar för helheten, för
hela Åland och ser till att man inte äventyrar någonting. Sedan är man
klar och tydlig i sina besked till de landskapsägda bolagen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Strand

Fru talman! Jag hade inte heller tänkt säga någonting i det här ärendet men
debatten har blivit rätt vid.
När det gäller ägarstyrning av posten och de andra samhällsbolagen hade
redan förra landskapsregeringen principer om detta. Det finns ett dokument
på hur detta ska fungera. Utgångspunkten är det som ltl Olof Erland tog upp
här. I nya aktiebolagslagen stipuleras hur det här ska skötas, oberoende om
det är ett privatägt eller samhällsägt aktiebolag. Det dokumentet finns redan.
Det är ingenting nytt som man behöver göra om, det är bara att plocka fram
dokumentet och tillämpa det. Styrningen sker i huvudsak via bolagsordningen och bolagsstämmorna från ägaren. Sedan finns det regelverk i aktiebolagslagen om hur detta ska gå till. Så det är bara att plocka fram dokumentet och
börja tillämpa det.
Sedan när det gäller posten specifikt så finns det ytterligare en lagstiftning,
det är vår egen lagstiftning som stipulerar detta, så det är relativt enkelt.
Sedan är det en annan sak bolag som man inte berörde, samhällsbolagens
verksamhet i förhållande till EU-lagstiftningen och till statsstödslagstiftningen. Det är det som den här debatten handlar om, man snedvrider på något
plan. Jag tyckte det var bra att minister Perämaa sade att man skulle utvärdera den här biten.
Sedan finns det en tredje sak som jag tycker att minister Perämaa borde
komma upp och redogöra för. Jag har diskuterat med honom personligen om
det. Jag har noterat i beslutsprotokollen från landskapsregeringen att man
ger rätt mycket tillfälliga näringsrätter åt bolag som kommer hit och utnyttjar
skatteundantaget. Jag har funderat kring jordförvärvs- och näringsrättsfrågorna. Hur ska man hantera det här? Hypotetiskt kan 800 bolag, när omvärlden upptäcker detta, på samma sätt begära tillfälliga näringsrätter och nyttja
skatteundantaget. Har vi inte fått ögonen på oss tidigare så kommer vi att få
det då. Jag tycker inte att man borde skjuta den här frågan ifrån sig. Vi måste
hantera frågan på något sätt. Annars tror jag att det i förlängningen finns en
risk med skatteundantaget. Men det kan vi inte beskylla posten för eller nya
privata bolag som också tar tillvara den lagstiftning vi har idag, de gör inte
några fel. Jag tycker att landskapsregeringen borde ägna en hel del tid åt den
här självstyrelsepolitiska frågan. Det är en av de stora frågorna i det nya re-
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gelverket kring jordförvärv, näringsrätt och liknande. Här finns det en risk att
vi får ögonen på oss.
Minister Mats Perämaa, replik

Fru talman! Som jag sade i en tidigare replik, diskussionen om skatteundantaget är synnerligen väsentlig. Landskapsregeringen för diskussioner om de tillfälliga näringsrätter som har beviljats. Landskapsregeringen ser på möjligheterna att anpassa verksamheten till en lagom nivå
i förhållande till lika behandling mot företagare som söker om tillstånd i
syfte att säkerställa att skatteundantaget är tryggat. Den diskussionen
förs och det förde jag fram här tidigare. Diskussionen bör föras så långt
att man har ett säkert sätt att föra sakerna vidare. Att flagga för olika varianter fram till dess tycker jag att är lite för tidigt.
För övrigt tycker jag att det som ltl Strand sade var relevant till alla
delar.
Ltl Jörgen Strand, replik

Jag ser ytterligare en risk med tillfälliga näringsrätter. Det kommer bolag utifrån som bygger upp sin verksamhet på de tillfälliga tillstånden.
Posten och de privata bolagen bygger upp sin verksamhet, kanske de
bygger nya lokaler som grundar på tillfälliga näringsrätter. Den här frågan borde man ägna mycket mera tid åt.
Minister Perämaa sade inte något om det dokumentet som finns om
ägarstyrning. Jag tycker inte att man behöver göra jobbet igen, för det är
klart och tydligt hur man ska göra. Det är bara att gå igenom dokumentet och börja tillämpa det. Sedan vad man sätter för innehåll i bolagsordningarna och vilka direktiv man ger på en bolagsstämma det är upp
till landskapsregeringen som ägare.
Minister Mats Perämaa, replik

Fru talman! Dokumentet om ägarstyrning finns. Det finns inte någon
anledning att lägga det åt sidan och ta fram ett annat dokument, vilket
inte heller har varit avsikten. Det finns ändå skäl att fördjupa diskussionen och möjligen komplettera det dokument som finns. Det är också
en förvaltningsfråga förutom att det är en politisk fråga. Man måste ha
system för styrelserekrytering och för beredning inför en diskussion om
ägarstyrning och vilka direktiv man ska ge vidare. Vi måste forma det är
så att vår förvaltning, kopplat till det politiska beslutsfattandet, fungerar
i förhållande till de bolag vi har nu och de bolag som vi avser att bilda
framöver.
Ltl Jörgen Strand, replik

Fru talman! När nya aktiebolagslagen kom och vi tog fram det här dokumentet så gick vi ut och informerade alla styrelser och alla i ledningen
i bolagen. Eftersom många av dessa har bytts ut tror jag att det skulle
vara viktigt att informera igen så att alla känner till vad man är skyldiga
att göra och vilket ansvar man har som styrelseledamot och vilket ansvar
man har som VD osv. Man gjorde det då. Jag tror att det skulle vara viktigt att man gör det på nytt så att alla vet vad det handlar om.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Olof Erland

Fru talman! I vår interna diskussion har jag sagt att man borde förbjuda lagtingsledamöter att gå upp två gånger i samma ärende. Medan det är tillåtet
ska jag passa på att göra det. Jag ska väcka en enkel fråga. Ltl Jörgen Strand
var faktiskt inne på samma sak när han sade att debatten har blivit ganska
och vid.
Jag tycker att det finns frågor att ställa kring debatten runt hemställningsmotionerna. Den här motionen nr 45, en av ett femtiotal, var ovanligt
preciserad och probleminriktad, dvs snedvridningen av konkurrensen och
hur man ska utreda det. Nå, vad har vi talat om? Jag försökte hålla mig till
det, för jag förbereder mig på det sättet. Jag läser motionen. Skulle det ha varit en annan motion så skulle jag ha letat upp det dokument som ltl Jörgen
Strand hänvisade till. Därför att det hör till debatten att gå igenom ägarstyrningen, bolagen och bonussystemet.
Nu försöker ltl Camilla Gunell säga att minister Mats Perämaa ska reda
upp de rörliga lönerna som infördes på hennes tid, förmodar jag.
Det här visar att debatten blir en evig taktik istället för att man ser till det
verkliga problemet. Snedvriden konkurrens är någonting som folk faktiskt
diskuterar. I konkurrenternas bolag, i posten och bland allmänheten diskuterar man om postens service och om posten konkurrens snedvrider eller inte.
Jag tycker att man kanske borde diskutera hur mycket.
Jag måste ärligt säga att diskussionerna om hemställningsmotionerna i
lagtinget har blivit allmänna diskussioner och de leder till vad den speciella
personen vill att det ska leda till. I det här fallet vill jag ge ltl Johan Ehn och
de som har undertecknat motionen erkänsla för att de har en motion som kan
diskuteras och som visar på att det här är en sak som är angelägen. Det borde
väl vara vår målsättning här i lagtinget?
Ursäkta, fru talman, att jag har gått ut över ämnet genom att tala om procedurer. Jag tycker ändå att det har gått så långt när vi har femtiotalet motioner och de rullar på med allmänna debatter och debatterna innehåller inte
ämnet specifikt i sak.
Ltl Anders Eriksson, replik

Om jag förstår innebörden i ltl Erlands andra anförande så tyckte han
inte om att debatterna och underlaget runt motionerna utvecklades till
allmänna debatter. Men man behöver ju förstås inte ta del i alla debatter, om man inte tycker om dem. Jag tycker ändå att det visar på någonting. Vad skulle vi diskutera i Ålands lagting idag om det inte skulle finnas motioner? Det kommer ju inte några framställningar ifrån landskapsregeringen. Det är ju ett betydligt större bekymmer än om debatterna runt en motion blir lite vidare än vad det kanske skulle vara om
man tittar väldigt strikt på klämmen.
Ltl Olof Erland, replik

Fru talman! Jag väckte frågan utifrån mina egna värderingar. Jag ville
lyfta fram den här specifika motionen. Jag diskuterar den. Men så hör
jag att debatten handlar om en massa andra saker. Bonusfrågan är säkert relevant för ägarstyrningen, men motionen handlar ju inte om ägarstyrningen.
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När det gäller framställningar så ligger betänkande nr 27 ifrån lagutskottet på bordet. Det kommer spridda skurar härifrån och därifrån.
Hemställningsmotionerna skulle ju vinna på om de diskuterades utifrån
vad de säger. Sedan kan man diskutera motionerna att de borde vara
mer fokuserade, men det har jag inte berört här. Det finns många olika
intressanta ämnen, men diskussionen borde handla om att motionen.
Har man behov av att diskutera så finns Facebook, YouTube, bloggar,
och insändare för alla ämnen. Motionerna borde tas på allvar.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag håller med, speciellt i det sistnämnda som ltl Erland säger. Personligen har jag inte pratat om någonting annat än det som motionen tar
upp. Om man tycker att debatterna blir för vid, för allmän och för mycket så behöver man ju inte ta del i dem. Det är någonting som man kan ta
upp i talmanskonferensen eller påtala för talmannen. Jag noterade att ltl
Erland undviker det som var huvudbudskapet i min replik, dvs att vi inte
ha några framställningar att diskutera i lagtinget och ta ställning till. Det
kommer inte ens spridda skurar ifrån landskapsregeringen, om jag använder mig av det uttryck som ltl Erland använder. Det ser jag som ett
stort bekymmer. Under de år jag har varit med, är jag faktiskt fundersam över om det har varit så glest tidigare som det är denna vår. Det är
ett jättebekymmer, ltl Erland.
Ltl Olof Erland, replik

Fru talman! Det där är ett nytt ämne igen. Ltl Anders Eriksson utgår
ifrån att vi ska ha en pratkvot som vi ska fylla på olika sätt. Fyller vi inte
den med framställningsdiskussioner så fyller vi den med hemställningsmotioner och pratar om det vi vill. Oberoende hur det förhåller sig
med framställningar så tycker jag att det inte är rättvist mot motionerna.
Jag är systematiskt frånvarande när det gäller hemställningsmotioner
om det inte är någon särskild bra motion som den här. Den här motionen väljer ut ett sakområde där man faktiskt kan se att det handlar om
någonting där vi kan tillföra något ifrån lagtinget. Pratkvoten kan man
ta någon annanstans, tycker jag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Camilla Gunell, replik

Vad gäller pratkvoten, vad som rör sig innanför gränserna om vad som
är rimligt att ta upp i samband med en motion eller ett ämne, det avgör
talmannen. Det är inte ltl Olof Erland som ska avgöra huruvida ltl Gunell håller sig till ämnet eller inte. Jag tycker att ltl Erland ska ta upp sin
klagan för en diskussion i talmanskonferensen och inte komma här och
säga här vem som rör sig innanför och utanför gränserna för vad som är
lämpligt. Jag tycker att det är helt klart, vi diskuterar ägarstyrning. Det
hör till frågan om konkurrensvridning av ett bolag som är ägt av landskapet Åland. Allt som vi har diskuterat idag faller mycket väl under
ämnet. Antagligen gör väl fru talman samma bedömning eftersom hon
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tillåter debatten. Jag tolererar inte att Olof Erland ska stå här och sätta
gränser för vad som är lämpligt för den ena eller för den andra ledamoten. Det är inte hans uppgift!
Ltl Olof Erland, replik

Fru talman! Det var ett mycket, mycket auktoritärt uttalande. Att ltl
Camilla Gunell inte tolererar att jag står här. ”Komma här och säga,
komma här och ha en åsikt i ett lagting”, det är ju fruktansvärt. Vad är
det för parlamentarism vi har om man inte ska kunna väcka en åsikt om
vad som hör till ett ämne och vad en motion innehåller? ”Komma här
och tycka och jag tolererar inte”, snacka om auktoriteter och auktoritära
tillhyggen.
Ltl Camilla Gunell, replik

Vi har ett system här i lagtinget. Det är talmannen som avgör huruvida
ledamöterna håller sig till ämnet eller inte. Om hon bedömer att vi går
utöver vad som är rimligt för ämnet som vi diskuterar då avbryter hon
debatten. Det är hennes uppgift och det accepterar vi alla andra som sitter här. Det är inte Olof Erlands uppgift och roll som en kollega att säga
vad som är lämpligt och olämpligt. Det är så, nu diskuterar vi de här frågorna och jag bedömer att vi håller oss alla inom samma gränser.
Vad gäller det som ltl i Anders Eriksson tog upp så är det ju sant. Vi
har inte andra framställningar att diskutera därför att landskapsregeringen inte levererar tillräckligt. Därför diskuterar vi motioner, därför
kanske diskussionerna också blir lite långa.
Ltl Olof Erland, replik

Fru talman! Det är ganska belysande när ltl Camilla Gunell säger att hon
inte tolererar och sedan hänvisar hon till talmannen. Men talmannen tolererar tydligen. Talmannen har tydligen inte sagt: Olof Erland ska inte
komma här och ha åsikter i det här lagtinget. Jag hade den åsikten att
motionen var specifik, formulerad och att det fanns ett ämne i den som
jag anser viktigt. Att parlamentera betyder att föra fram sina åsikter och
det är precis det jag har gjort. Sedan får andra avgöra det. Men att tolerera att en lagtingsledamot inte säger det som lagtingsledamoten vill
säga. Jag har inte sagt att jag inte tolererar vad socialdemokraterna diskuterar, även om jag tycker att det är på sidan om ämnet. Jag tolererar
det, men jag tycker att man borde hyfsa debatten.
Ltl Sundback kan ju begära taltur, hon får det säkert också.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.
Ärendet remitteras till näringsutskottet.
Remiss
6

Bolagisering av Visit Åland
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 14/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkänns?
Ärendet remitteras till näringsutskottet.
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Remiss
7

Bolagisera turistmarknadsföringen
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 9/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkänns?
Talmannen föreslår en gemensam diskussion av ärende nummer 6 och 7 som ansluter
sig till varandra. Godkännes? Godkänt.
Diskussion.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Den här motionen handlar om att man skulle göra en förstudie
av bolagsformen för Visit Åland. Det är en registrerad förening som tidigare
hade namnet Ålands turistförbund, som vi alla är bekanta med.
Jag har som politiker, men framförallt som turistföretagare i lite olika
skepnader, intresserat mig för den här frågan. Jag har en förmån, även om
det kan vara ganska stormigt, att ingå i valberedningen för Visit Ålands styrelse. Då får man höra mycket tankar som turistföretagare av olika storlek
och regional placering har. Det har fått mig att fundera en hel del på om man
borde ta vissa mått och steg inom turistnäringen, sett från vår synvinkel här i
lagtinget och från landskapsregeringens fögderi.
Turismen är ju väldigt stor på Åland, om man räknar in sjöfarten. Mäter
man produktionsvärde av landturismens så är den tvärtom, blygsamt liten.
Man torde med all säkerhet kunna slå fast att den borde kunna öka. Andelen
av BNP är cirka 3,5 procent. Det kunde vara betydligt högre, vilket nog är de
flesta bedömares uppfattning.
Varför är den så betydelselös? Det har att göra med olika saker. När man
mäter produktionsvärdet och hela kakan är så stor så blir den liten. Det finns
också strukturella problem inom turistnäringen som gör att den inte har en
större roll i vår ekonomi.
Man kan fråga sig om vi har rätt strategier på plats när det gäller den landbaserade turistnäringen. Har vi rätt organisationsform när vi ifrån landskapets sida är med och finansierar marknadsföringen inom turistnäringen? Har
Visit Åland rätt uppgifter? Går våra skattepengar, eller turistbranschens skattepengar, till rätt saker inom marknadsföringen? Borde man också förändra
sin roll som aktör?
Det finns många exempel att studera. Man har t.ex. också studerat Göteborg och kompani. Det är Göteborgs motsvarande bolag som har en lite annan struktur. Sedan studien gjordes har inte saken gått vidare. Man borde
kanske titta mera på det exemplet. Det går säkert inte att ta rakt av men det
kan till stora delar vara en förebild.
Det här är i huvudsak någonting som branschen själva ska göra. Landskapsregeringen är en viktig del av turistbranschen. Dels som aktör, när det
gäller infrastruktur och satsningar på turistnäringen som vi stöder, och framförallt när det gäller pengar som går från landskapets budget till marknadsföring i samarbete med branschen. Det är absolut en fråga som ligger i landskapets intresse. Som helhet ligger det i landskapets intresse att skapa tillväxt
då måste man identifiera var vi ska skapa den här tillväxten. Jag tror att det
finns utrymme inom turismen. Jag tror att många med mig håller med.
Då är frågan om en aktiebolagsform av Visit Åland kunde möjliggöra en
annan utveckling och ett annat engagemang. Man behöver inte prata om
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mindre eller mer engagemang, men ett annorlunda engagemang inom turistnäringen. Ett engagemang för helheten som gör att man tillsammans kan förverkliga en strategi som gör att den landbaserade turistnäringen växer i produktionsvärde. Vi har en otrolig resurs på Åland. Det är märkligt att vi inte
lyckas komma längre.
En ny turismstrategi är på gång och det är en ny näringsminister på gång.
Det skulle vara intressant att beröra den här frågan efter att de här två sakerna har kommit på plats. Den 28 april blir det en presentation av strategin.
Det skulle förvåna om den här frågan inte berörs i strategin eftersom det är
en central sak. Det hoppas jag, jag har inte sett strategin.
Det är väldigt viktigt att den här strategin, som man tar fram nu, är en gemensam strategi som är gemensam för hela turismbranschen. Och att det är
en strategi som inte skapar motsättningar, utan tvärtom, skapar en gemensam nämnare i branschen som sådan och mellan branschen och det offentliga
som vi representerar.
Jag hoppas att man kan ta sig an den här frågan. Det skulle vara intressant
att höra den här diskussionen efter turismstrategin har presenterats. Jag föredrar att det här ärendet bordläggs till det första plenumet i maj. Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Det är betydligt populärt att bolagisera eller åtminstone att föreslå att delar av de verksamheter som landskapet är
med och finansierar eller på något sätt har ekonomiska intressen i, att
de verksamheterna ska bolagiseras. Det står här att det finns både föroch nackdelar med en bolagisering. Jag tyckte att presentationen kanske
var lite väl allmängiltig. Skulle det inte vara värdefullt, med tanke på den
här motionens framgång, att lite mera redogöra för fördelar och nackdelar samt hur landskapet ska utöva sitt ägarintresse just i den här verksamheten.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Varför det är ganska hovsamt formulerat i motionen och i
mitt anförande är för att jag inte vill föregripa någonting. Jag har ganska
stark uppfattning om det här. En förstudie ska inte ha en viss inriktning
ifrån början. Man bör kartlägga alla respektive för- och nackdelar. Om
man gör det här i aktiebolagsform, det som skulle motivera en sådan
förändring är om man avser att aktiebolag ska göra mer kommersiell
verksamhet än vad Visit Åland gör idag. En utmaning i sådan reform
kan vara hur man garanterar små aktörers inflytande. Åland består av
många små aktörer. Ska deras respektive branschorganisationer ha del
av ägarskapet? Vad är landskapets roll? Hur stor del av bolaget ska
landskapet äga? Ska man överhuvudtaget vara med? Jag tror att debatten vinner på om man, för det första, tar fram den här strategin och visar den åt folk och sedan diskuterar den här frågan vidare. Därför avser
jag att bordlägga det här ärendet för att komma med mina uppfattningar
senare.
Ltl Barbro Sundback, replik

Om man knyter detta till strategin då blir det tydligen beroende av vad
som sägs i den, om det överhuvudtaget sägs något om bolagisering av
Visit Åland. För mig förefaller det här nog kanske inte så givet. Samti-
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digt, med hänsyn tagen till det som ltl Sundman sade om turismnäringens ändå ganska måttliga framgångar, så krävs det nog fortsättningsvis
ganska stora samhällsinsatser om man ska kunna marknadsföra Åland
som ett turistland. Att de privata aktörerna skulle klara av och bära sådana kostnader har jag svårt att föreställa mig. Nog måste det väl fortsättningsvis vara så att landskapet ska vara med i det här arbetet. Eller
tror faktiskt ltl Sundman att det här helt kan privatiseras?
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag tror att landskapet måste hjälpa till när det gäller
marknadsföring på de små aktörernas vägnar. Man kan se det som den
del som kommer ur landskapets kassa delvis är de skattepengar som den
landbaserade turismen har betalat in när det gäller de småskaliga aktörerna. Sedan återförs det jämsides med de stora aktörernas medverkan.
Jag tror att det är så man måste se det. Bolaget kan ha ett resultatavtal
med landskapet. Det kan konkurrentutsättas osv. Det finns många frågeställningar. Landskapet kanske inte måste vara delägare, men kanske
landskapet ska vara delägare också. Det beror på vilken rollfördelning
man går in för och framförallt vilken roll bolaget ska ha. Om bolaget ska
ha dagens roll, som förening, eller om det ska utökas med ytterligare
branschgemensamma funktioner.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Strand, replik

Klämmen i Danne Sundmans motion och också i Anders Erikssons motion kan jag understöda varmt. Det här var en fråga som vi jobbade med i
förra landskapsregeringen men som vi inte kom i mål med. Vi sökte
bland annat i Göteborg och tittade på andra olika modeller. Man hade
en grundmålsättning att få med alla, både samhället och de privata. Och
ha hela tiden ha målsättningen vad som är bra för Åland, annars blir det
särintressen som hela tiden sliter sönder det här.
Man hade ett bra upplägg i Göteborg. Det går inte att kopiera rakt av.
Vi gav projektet ”Attraktiva Åland” i uppdrag att jobba fram en
Ålandsmodell. Det gjorde man också delvis. Efter detta har frågan stannat av.
Jag fick förklaringen i landskapsregeringens handlingsprogram när
det stod Team Åland att det här skulle man jobba vidare med. Jag tror
att det har legat på is sedan jag själv slutade. Jag hoppas att den här frågan kan gå vidare nu när ltl Eliasson tar över.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det är bara att beklaga. Jag vet att ltl Strand under sin tid
som minister drev på de här frågorna. Skulle man ha fortsatt där Strand
slutade så kanske man skulle ha varit i mål idag. Men tyvärr har den här
frågan mer eller mindre stått stilla. Det har tagits ett steg fram och två
steg tillbaka. Turismstrategin har också haft ett konstigt öde hittills. Det
är ju ett ytterst centralt dokument som ska vara en strategi som också
inbegriper den här saken och sedan till andra delar vara en strategi som
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utvecklar turistnäringen. Målet borde ju vara, som jag sade i mitt anförande, att turismen ska växa i betydelse.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Det är för kort att redogöra min grundtanke i en replik.
Det gäller att inte bara turistföretagarna ser nyttan av besöksnäringen.
Det gäller också för byggföretagare, bankverksamhet, försäkringsverksamhet och handel att hitta ett mål där man förstår och framförallt kan
mäta det. Vi har ÅSUB och högskola som kunde jobba fram system där
man ser nyttan av att det driva besöksnäringen vidare. Jag hoppas absolut att den här frågan kommer vidare.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag är helt överens med ltl Strand till alla delar i den här
frågan. Just detta att hela samhället ”ler en smula”, översatt till
åländska, är väldigt viktigt. Där har man verkligen lyckats i Göteborg.
Inte ska jag säga att vi är dåliga på det Åland. Ålänningarna är i gemen
öppna och man tycker om turister. Problem är inte att inte turismbranschen har folklig förankring. Men det kan ytterligare göras bättre. Alla
små turistföretagare, med personlig service och anpassade produkter, är
de absolut bästa resurserna. Det är helheten som är vår allra finaste resurs. Samtidigt har vi stora aktörer som kan skjutsa hit folk. Vi har en
centralort som har en roll osv. Allt detta bör greppas i strategin och man
bör utveckla det så att det ger mer intäkter och tillväxt i branschen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Det är trevligt när ltl Sundman påminner oss om ”le
en smula”. Det uttrycket har jag faktiskt myntat alldeles personligen i
mitten på 80-talet och det lever fortfarande. Det är nog så vi måste börja
arbeta nu när det gäller allting, också i vår ekonomi. Att vi börjar se
framåt med tillförsikt och börjar ingjuta nytt förtroende i Åland.
Ltl Sundman sade att landskapet säkert måste hjälpa till oberoende
av hur det här är organiserat. Det tror jag också. De små aktörerna är
viktiga. Nog tror jag att de kommer fram rätt bra i dagens organisation
som förening. Man kan ju göra väldigt mycket inom en förening också.
Det skulle vara viktigt, när man motionerar om någonting, att man åtminstone kunde förklara fördelarna med en bolagisering lite mera i detalj, för att man ska kunna få detta positivt vidarebehandlat.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det finns ju många fördelar med att ha Visit Åland i föreningsform. Det gäller att inte slakta de fördelarna som finns när man gör
en eventuell bolagisering. Det kan ha att göra med hur inflytandet är
ifrån branschen som helhet. Idag är det en ganska bra balans när det
gäller de två olika parternas inflytande.
En fördel med en bolagisering kan vara att det blir mer tankar på det
kommersiella och det blir mera tankar på att få helheten att växa. Det är
väldigt viktigt. Det handlar om att få hela turistbranschen att växa. Det
sades i en tidigare replikrunda att det gäller att få alla med, inte bara
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själva turistbranschen. Hela samhället ska ha den här gemensamma
strategin. Då kanske organisationsformen är kritisk.
Kanske man i en förstudie kan komma fram till slutsatsen att detta
kan vara kvar i en registrerad förening. Jag tror att det finns klara vinster att ha det i aktiebolagsform. Då blir rollerna tydligare.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Vi är helt överens om att det gäller att få branschen
att växa. Personligen tror jag att det fungerar bra och uppfyller sitt mål
som förening. I en förening kan man, som sagt var, göra väldigt mycket.
Jag tror att det viktiga för Turistförbundet är att man samlar hela branschen, vilket man gör rätt bra, och koncentrerar sig mera på den externa
marknadsföringen.
När det gäller att privatisera, att hålla privat, det är att utföra de uppgifter som Turistförbundet lämnar ut. Man kan exempelvis ha privata
aktörer som till större del själva sköter marknadsföringen. Där kanske
Turistförbundet kan dra ner på sina egna insatser.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Min replik förs nu med ltl Eliasson. Om några dagar blir
det näringsminister Eliasson. Jag hoppas att min bordläggning av det
här ärendet gör att näringsministern, som har mycket kunskap inom
den här branschen, erfarenhet och engagemang i branschen, tar sig tid
att fundera på den här frågan i samband med turismstrategin som presenteras den 28 april. Vi kan återkomma till den här frågeställningen i
medlet eller slutet på maj när ärendet kommer upp på nytt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Jag tycker det är bra att man har en gemensam diskussion om
de här motionerna. Det kan vara lite lustigt att det är två så pass likartade
motioner. I min räknevärld kommer motion nr 9 före nr 14, men det är det
hugget som stucket.
Jag pratade med ltl Sundman om att jag hade lämnat in den här motionen.
Han sade att han också höll på med en sådan. Jag sade att det inte kan
stämma för min tidigare kollega Eklund sade ofta; nu stal de och de våra
idéer. Men Sundman visade att han redan hade motionen i datorn. Det var
som många gånger förut, våra tankar hade råkat sammanfalla.
Jag upprepar inte det som ltl Sundman sade om BNP och tillväxt osv. Allt
detta håller jag med om. Jag kan försöka föra in lite andra motiv istället varför Visit Åland ska bli ett aktiebolag.
I fjol bytte man namn till Visit Åland. Jag tycker att det är ett namn som
ger ett mera modernt och proffsigt intryck än Ålands Turistförbund. Sedan är
det fortfarande många som pratar om förbundet och Turistförbundet.
Själva organisationen är ju i grund och botten densamma som tidigare. Tittar man på Visit Ålands hemsida står det i stadgarna att Turistförbundet är
en registrerad förening. Det är många bitar som ska falla på plats ännu. Jag
förstod att det hängde ihop med att man inte har lyckats få igenom registreringen genom patent- och registerstyrelsen.
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Det är samma organisation som det har varit tidigare med de inneboende
problem som finns där och som alltid har funnits där. Det har under åren varit kritik både från politiskt håll men framförallt ifrån branschens sida över
att finansiering och rollfördelning inte har varit den rätta mellan landskapet
och turistföretagarna. Jag har ju själv suttit med ett par år i Turistförbundets
styrelse och sett detta inifrån. Jag var då landskapets representant och reagerade många gånger. Jag kommer speciellt ihåg ett ärende där man igen ville
ha mera och mera pengar från landskapet till marknadsföring. Jag ställde då
frågan till en av de större företagarna om de verkligen skulle ha gjort den här
satsningen om det skulle ha varit egna pengar. Svaret var nej, det skulle man
inte ha gjort. Med det här vill jag visa att det ofta blir ett lite löst ansvarstagande om det är andras pengar som agerar och inte egna pengar.
Det har ofta kommit kritik att man gör politiskt intrång och att man från
politikernas sida blandar sig i. Det är klart att i den bästa av världar är det
bara att rekvirera pengar utan att det ställs några krav, men så fungerar det
inte riktigt. Detta har varit problemet sett ur landskapsregeringens sida.
Ser vi på det ifrån Turistförbundets sida så har budgetneddragningar
kommit ganska snabbt utan att man vetat något mera ifrån Visit Ålands sida.
Det har kritiserats att det har varit godtyckligt och det har varit en hel del kritik. Det är också helt naturligt att det kommer kritik. Det har vi sett i alla
sammanhang där det skärs ner pengar. Det är ju viktigt att man har en kommunikation. Det som jag tror att är viktigt ifrån Visit Ålands sida är att man
nu inte vet hur budgeten för nästa år ser ut. Man kan framförallt inte påverka
budgeten över huvudtaget. Det är lite som att dra en parallell till den skattedebatt som vi har. Om jag skulle vara turistföretagare så skulle jag känna
ganska en stor oro över att man inte kan påverka sin intäktssida.
Visit Åland är en registrerad förening, som jag sade redan tidigare. Jag
tycker inte att det känns speciellt modernt för en marknadsföringsorganisation. Jag tror att organisationen skulle vinna en hel del på att bolagiseras. Ett
aktiebolag är en flexiblare organisationsform.
Jag vill understryka att detta är en sak för Visit Åland själv att bestämma.
Jag hoppas att landskapsregeringen kan initiera en diskussion för att få till
stånd en förändring. Man vet vad man har men man vet inte vad man får, när
det gäller dem som berörs.
Jag noterade också ltl Eliassons replik där jag kanske lite kunde höra att så
här har man gjort tidigare, varför ska vi göra på ett annorlunda sätt? Därför
tror jag det är bra om man ifrån landskapsregeringens sida initierar den här
diskussionen, annars är jag lite tveksam till om diskussionen blir av.
Vinsten för turist Åland skulle bli att man får renodlade roller mellan
myndigheterna och näringslivsorganisationerna. Jag har själv varit väldigt
tveksam till varför landskapsregeringen håller på att arbetar med en ny turismstrategi. Det är någonting som Visit Åland borde jobba med istället. Notera att i den här turismstrategin ingick inte ens Visit Åland i referensgruppen. Det visar att samarbete inte fungerar så optimalt som det borde. Jag är
övertygad om att det skulle bli ett helt annat slutresultat och ett annat engagemang ifrån näringens sida om man hade lagt upp arbetet med en ny turismstrategi på ett lite annat sätt.
Herr talman! Också den ekonomiska basen för verksamheten kunde skötas
mer effektivt av ett aktiebolag än av en registrerad förening. Jag tror inte
nödvändigtvis att landskapet behöver vara med som delägare i detta aktiebo706

lag. Men, då ställer sig de flesta frågan hur man ska lyckas finansiera det här
med de små förhållanden vi har. Det är en berättigad fråga.
En grundplåt i den här verksamheten är att man har ett ganska långsiktigt,
femårigt, avtal med Visit Åland om destinationsmarknadsföringen. Vi kan
inte begära att enskilda företag ska marknadsföra destinationen Åland. Man
måste skilja på destinationsmarknadsföring och marknadsföring direkt till
olika anläggningar. Om Visit Åland skulle vara ett aktiebolag kunde Visit
Ålands intäkter mera bygga på försäljning av turistiska tjänster till konsumenter, leverantörer, återförsäljare och till landskapsregeringen. Jag tror
också att man kunde lägga evenemangsplaneringen där, eventuellt under ett
skilt bolag. Jag vet att man har försökt med detta tidigare på ett lite halvdant
sätt. Problemet är att det inte har funnits möjlighet för Visit Åland att tjäna
pengar. Vi vet alla att om vi ska kunna utveckla organisationer så måste det
komma in pengar. Det är helt oacceptabelt att man kan stå inne på Visit
Ålands kontor men inte kan boka boende direkt. Man kan inte gå in på Visit
Ålands hemsida och boka ett helt paket, för det är andra aktörers revir. Man
borde komma ifrån det här revirtänkandet, om det här ska falla ut riktigt väl.
Avslutningsvis, herr talman, så kanske det blir lite fånigt om vi ska bordlägga alla motioner med tanke på den nya näringsministern. Jag tycker att ltl
Sundmans motiv var bra, att man inväntar turismstrategin som förhoppningsvis ska komma den 28 april, men att man också inväntar Visit Ålands
bolagsstämma inkommande fredag. Jag har själv inte möjlighet att närvara,
men den här frågan kommer också att diskuteras där. Det finns flera sakliga
motiv till att bordlägga det här ärendet till ett plenum i maj.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Självklart, under förutsättning att jag blir vald på
måndag så ska jag engagera mig i den här frågan och delta mera i den
debatten efter bordläggningen.
Det ltl Eriksson sade här om att jag inte vill förändra. Det var inte så
jag menade, jag är öppen för alla alternativ. Jag tycker att det är viktigt
att den som föreslår en förändring åtminstone bör kunna rada upp ett
antal fördelar som förändringen skulle innebära. Det förväntar jag mig.
Det är ju väldigt viktigt vad Visit Åland själv säger i det här sammanhanget. Hur upplever de situationen som de har idag som registrerad
förening? Hur ser de själva på att man skulle bilda Visit Åland till ett aktiebolag? Vad kan man göra då? Hur kan man finansiera det?
Sedan finns det ett revirtänkande där, det vet vi som har varit inblandade. Det gäller att få aktörerna att vara med och finansiera det här. Det
finns många frågor som ska ha sitt svar.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är riktigt att det är Visit Åland som är en registrerad förening som
ska bestämma det här, självklart. Därför försöker jag ha en ganska ödmjuk framtoning och inte säga att de ska göra det och det. Det har vi helt
enkelt inte mandat till och det ska vi inte bestämma härifrån heller.
När ltl Eliasson säger att när man lägger ett förslag så är det bra om
man kan rada upp fördelar. Jag försökte nog efter bästa förmåga rada
upp fördelarna. Jag tror att det blir en flexiblare organisation. Jag tror
att man får möjligheter att få andra intäktskällor än vad man har idag.
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Jag tror helt enkelt att det kunde bli en betydligt vassare organisation än
vad man har idag. Med det vill jag säga, ltl Eliasson, att jag inte tycker
att Visit Åland inte sköter sig bra idag. Jag tycker att de gör ett riktigt
bra jobb, men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre.
Jag får på förhand tacka för det utlovade engagemanget. Näringslivet
på Åland behöver engagemang ifrån politiskt håll, också turismen.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag riktade mig till fel motionär. Jag hade tidigare en
replikväxling med ltl Danne Sundman där han inte kunde räkna upp så
många fördelar med det. Däremot räknade ltl Eriksson en hel del olika
fördelar som han ser, vilket var bra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Också den här gången kommer jag på att ha åsikter som man
får lov att tolerera även om man inte omfattar dem.
Först, herr talman, jag uppfattade inte bordläggningförslagen som att de
gällde varje motion för sig. Jag vill passa på att understöda båda motionsförslagen när det gäller bordläggning, för att underlätta.
Herr talman! Det handlar alltså om bolagisering och Ålands Turistförbund.
Ålands Turistförbund är ju inte all turismen på Åland. Det är ett förbund som
bildades runt 1988-1989, om jag minns rätt. Jag får väl säga, liksom blivande
minister Eliasson, att han på egen hand var upphov till ”le en smula”, sedan
förstod jag inte riktigt kopplingen till finanskrisen. Jag var då näringschef och
Ålands Turistförening var på väg att gå under av ekonomiska och organisatoriska skäl. Mitt förslag var att bilda Ålands Turistförbund där näringen skulle
stå för 50 procent och landskapet för 50 procent. Det skulle ledas på en övergripande strategisk nivå av en samarbetsgrupp, ledningsgrupp. Inte heller
den gången fick jag som jag ville. Ledningsgruppen togs bort och Turistförbundet blev en egen förening med stora redovisningsproblem de första åren.
Ser man på Turistförbundets ekonomiska utveckling har landskapsandelarna ökat kontinuerligt fram till 2005-2006. Nu har de minskat på senare år
av olika ekonomiska skäl, andra saker har prioriterats. Det har också varit en
diskussion om att man vill ha en större privat andel. 50-50 andelen uppnåddes heller inte helt och hållet.
I landskapsförvaltningen fanns det en byrå för turistärenden. Byråchef var
Jan-Erik Enestam, senare minister i riket. Så småningom lades den byrån ner
och ett par tjänster blev kvar. Den sista tjänsten, turistsekreteraren, togs bort
när det var lite kärvare ekonomi 2003-2004. Nu har det varit projektanställda personer. Den senaste projektanställda var anställd ett år och slutade
utan att presentera ett slutresultat eller en mellanrapport. Av erfarenhet från
annat håll vet jag att man inte ska anställa någon på projektbasis utan att
specificera att mellanrapporter ska läggas fram och att man har resultatkrav.
Det där känner säkert landskapsförvaltningen till.
När det gäller att Turistförbundet är det inte frågan om ägarstyrning från
landskapets sida. Landskapet äger ingenting i Turistförbundet. Det är en registrerad förening där landskapet ger ett stöd. Det stödet kan i princip sägas
vara stöd för destinationsmarknadsföring. Men, det oaktat, frågan om bolagi708

sering är intressant. Det skulle ge mera stadga organisatoriskt, flexibilitet i
beslutsfattandet och klara och tydliga beslutsvägar. Här är problematiken att
det finns två stora aktörer som styr stuguthyrningen. Om det här ska bordläggas så finns det tid att utreda det närmare. Sedan finns det många små aktörer. Små aktörer kan i allmänhet vara aktiva och få nytta av förbundet men
den regionala snedvridningen är påtaglig. Marknadsföringen är riktad till
väster. Med hugg och slag får man marknadsföring också till öster, men det
ligger inte i Turistförbundets affärsidé, enligt mitt sätt att det. Jag brukar
hänvisa till att vad är det för idé att ha tunnelbanereklam i Stockholm under
värsta högsäsong? Det är naturligtvis tillspetsat, men det visar att man måste
hänga med i den nya turismen där landskapet har gjort en enormt stor infrastrukturell satsning i KK-huset. KK-huset möjliggör utveckling av turismen.
Den möjligheten aktualiserar behovet av bolagisering när det gäller att ta
hand om större evenemang som Ö-spelen och liknande. Där behöver bolagiseringstanken komma in när det gäller att knyta ihop aktörer. Det är alltså
inte enbart Ålands Turistförbund.
Herr talman! Det är definitivt dags att se över organisationen av Turistförbundet och förhållande till landskapsregeringen.
Ltl Anders Eriksson nämnde här om varför landskapsförvaltningen gör en
turismstrategi och dessutom utan att Visit Åland är med i referensgruppen.
Man kan faktiskt fråga sig om landskapsmyndigheten ska ha den rollen. Den
övergripande marknadsföringen av Åland bör ha en koppling till landskapsregeringen medan näringslivet bör ha en mera bolagiserad fristående form.
När det gäller kulturturismen bör landskapet också ha en viss roll är när
det gäller större kulturevenemang som kräver många år i planering och ekonomiska insatser. Där finns saker och ting att diskutera.
I princip borde Ålands Turistförbund mera vara en upphandlingsenhet och
inte en utförare. Nu är det ihop blandat. De åländska pengarna, 1,5 miljon,
som går till marknadsföring och stöd till förbundet kunde användas på ett betydligt mycket mera effektivt sätt genom privatisering av själva marknadsföringen. Där finns det en hel del att göra.
I det här skedet finns det kanske inte anledning att säga desto mera, annat
än att efter bordläggningen bör det finnas mera synpunkter på strategin,
mera framtidsplaner för Ålands Turistförbund och en strategi från landskapets sida om hur man ska förhålla sig till det här.
Avslutningsvis, herr talman, vill jag komma med en åsikt, det är inte jag
som bestämmer, ltl Gunell. Jag har en åsikt, nämligen att Visit Åland inte är
ett bra namn, tycker jag. Det påminner mig o när Sveriges turismstrategi gick
ut på att få hem utflyttade svenskar från engelskspråkiga svenska kolonier
som Kanada, Australien, Nya Zeeland och USA. Då passade det bra med Visit
Sweden. Vi har visserligen en kår emigranter i USA som är engelskspråkiga,
de pratar säkert om Visit Åland. Jag är antagligen ganska gammalmodig i
mitt tankesätt. Jag tycker att man skulle ha ”Besök Åland” eller” Ålands turism” eller någonting sådant. Ren och skär svenska skulle passa bra när man
riktar sig till Sverige i första hand och till svenskspråkiga i huvudsak från Finland, eller de som förstår att Åland är svenskt, förhoppningsvis. Tack.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag kan konstatera att ltl Olof Erland har samma syn
som jag har när det gäller möjligheterna att effektivisera genom privati-
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sering av själva marknadsföringsuppdraget, vilket jag också sade i en replik till ltl Danne Sundman. Där finns det möjligheter att direkt få effektivare utväxling av de pengar som plockas in.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! På ett principiellt plan är det väl ganska givet. Sedan har vi
verkligheten där det finns aktörer som håller i det och som också äger
reklambolag. Det gör att det är sega strukturer när man ska ändra på
det. Jag tror att landskapet faktiskt kan göra någonting om man säger
att det ska vara marknadsmässig upphandling av reklamen och det ska
göras på ett visst sätt. Då finns det en viss auktoritativ styrning i det
hela.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Under diskussionen har ltl Danne Sundman föreslagit att
ärendet nr 6 ska bordläggas till första plenum i maj. Likaså har ltl Anders Eriksson föreslagit att ärendet nr 7 ska bordläggas till samma plenum i maj. Dessa förslag har understötts av ltl Olof Erland. Ärendena kommer således att bordläggas till det första plenumet i maj. De som finns upptagna på talarlistan, ltl Sundback och ltl Strand, beredas ytterligare möjligheter att uttala sig.
Ltl Barbro Sundback

Tack, herr talman! Det som är lite problematiskt med den här diskussionen
är att vi kanske gör en behörighetsöverskridning. Det är väl bara Visit Åland
som själva kan besluta om det ska bolagiseras eller inte. Det är ju inte landskapets bolag eller landskapets förening. Det här är en privaträttslig förening.
Det är föreningens medlemsmöte som avgör vilken organisation man ska ha.
Därför tycker jag att den kläm som är en relevant är den som ltl Anders Eriksson har skrivit; att landskapsregeringen initierar en diskussion med Visit
Åland om förutsättningarna för dem att bli ett aktiebolag. Till och med detta
är lite tveksamt om lagtinget ska ta ställning till. Men det är i alla fall formellt
mera korrekt, som jag ser det, än ltl Sundmans kläm; att landskapsregeringen
skulle göra en förstudie för att utreda förutsättningarna för en bolagisering av
Visit Åland r.f. till ett aktiebolag. Den motionen kan inte lagtinget anta. Det är
inte vårt uppdrag att besluta om förstudier för autonoma förbund eller föreningar och hur deras verksamhet i framtiden ska se ut. Det oaktat är frågan
intressant eftersom det rör en näring som vi ägnar ganska mycket uppmärksamhet åt, det är en näring som har svårigheter samt att landskapsregeringen
och lagtinget årligen beviljar ett stort bidrag till Visit Åland. På ett sätt hör
den här frågan mera hemma på landskapsregeringsnivå än i lagtinget. Det
hör inte till vårt lagstiftningsområde, som jag ser det.
Det är, som sagt var, talmannen som avgör vad vi får diskutera. Hittills har
vi fått frihet i de här frågorna att uttrycka oss utan begränsningar. Jag är i alla
fall väldigt tacksam för den här diskussionen, för jag kommer att delta i Visit
Ålands årsmöte på fredag. Där kommer tydligen den här frågan att ventileras.
Jag upplevde ltl Eliasson som väldigt klok när han sade att om man för
fram en så pass radikal förändring, speciellt när det dessutom rör en helt annan organisation än lagtinget, så borde man bättre kunna förklara fördelarna
med detta. Jag tycker att det inte tillsvidare har framkommit några fördelar.
Däremot tyckte jag att det var intressant att höra på ltl Anders Eriksson. Som
före detta näringsminister har han erfarenhet av diskussioner med den här
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organisationen. Han menade att finansieringen av verksamheten och rollfördelningen är en väsentlig fråga i sammanhanget. Man borde klargöra ansvaret.
Det återstår nu att se vad resultatet av den här diskussionen blir. För min
del har jag en liten ryggmärgskänsla av att det finns väldigt många små aktörer som är med i förbundet. Vid en professionalisering och bolagisering, där
det i alla skeden är pengarna och det mest lönsamma som ska avgöra, så
kommer de små aktörerna inte att kunna påverka verksamheten. Det som ur
ett mer företagsmässigt perspektiv förefaller ineffektivt, det kan ur en liten
aktörs synvinkel upplevas som en fråga om liv eller död.
Jag är inte så säker på att bolagisering är lösningen på alla problem. Det
har varit väldigt populärt med privatiseringar och bolagisering ända sedan
Margret Thatcher kom till makten. Idag ser man en tillnyktring inom många
system. Det löser inte alla problem. Det gör att man kanske kan effektivera
ganska långt, men då får man ofta problem med att beakta allas behov. Det är
bara de mest lönsamma som överlever. Om man tycker att det är det viktiga
ska man naturligtvis bolagisera. Turist Åland består av så väldigt många små
aktörer som inte har någon annan möjlighet att marknadsföra sig än via den
här organisationen.
Likaså de små kommunerna, hur skulle de kunna klara det här på egen
hand? Det tror jag inte. Ska de betala vad det de facto kostar så blir det också
väldigt svårt. Nog kan man bolagisera men det blir nog till priset av att väldigt
många kommer på sikt att ramla ur den här verksamheten. Jag undrar om
detta är meningen?
Nu blir då ärendet bordlagt. Man säger att ärendet ska bordläggas för att vi
avvaktar turismstrategin. Rent formellt kommer ju inte turiststrategin heller
hit till lagtinget. Om regeringen däremot väljer att föra turismstrategin, som
ett meddelande, till lagtinget då skulle de här motionerna få en kontext som
skulle bli betydligt mera politiskt intressant. Jag hoppas att regeringen överväger att föra turismstrategin som ett meddelande till lagtinget.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag håller inte med ltl Sundback om att det här är vilken
förening som helst, ungefär som det skulle vara mellersta Finströms
Marthaförening och vi klampar in från landskapets sida. Detta är ju en
konstruktion för att sammanföra stora och små aktörer. Man kan säga
att landskapet i viss mån företräder de små aktörerna med det ekonomiska stöd som kommer ifrån att landskapet.
En eventuell förstudie ska göras i nära samarbete med Visit Åland och
framförallt med Visit Ålands medlemmar, både stora och små. Det är
just sådana farhågor man måste ta reda på, som hur det går med medlemmars inflytande. Jag kallar det för en förstudie för det beror precis
på hur man utformar det här bolaget. Man kan ju genom bolagets organisation, ägarandel och ägarstyrningsprinciper från landskapets sida om
landskapet är med och äger, så kan man påverka och väga intressena
mot varandra. Det är nog någonting som landskapet kan göra, absolut.
Det är inte en fel åtgärd på det viset. Man kan ju slå ihop klämmarna
och godkänna båda motionerna så blir det riktigt bra.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tycker nog att det som föreslogs i ltl Sundmans kläm är ett demokratiskt övertramp. Både mellersta Finströms Marthaförening lika väl som
Visit Åland har valda organ som förväntas sköta deras verksamheter.
Det är de och ingen annan som har beslutandemakten vad gäller föreningarnas utveckling. Att lagtinget, Ålands folks högsta organ, skulle
blanda sig i det, det tycker inte jag är att ha uppfattat sin parlamentariska roll och sitt ansvar på rätt sätt.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Den bedömningen får stå för ltl Sundback. Det här är en så
pass viktig institution, landskapet bidrar med så pass mycket pengar och
det är en så central organisation för en näring som landskapet gärna vill
hjälpa till med, så nog måste man kunna göra en förstudie utan att det
är ett konstitutionellt fel i demokratin och parlamentarismen och hela
alltihop faller ihop.
Som medlem i Visit Åland har jag ingenting emot att man gör den här
förstudien. Som många medlemmar har fört fram så vill man gärna att
man ska titta på det här. Det kanske kan vara svårt att göra det inom Visit Åland. Det behöver vara någon fristående part som driver den här
förstudien, givetvis i samarbete med branschen och med nuvarande organisation Visit Åland.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag tror säkert att ltl Danne Sundmans uppsåt är väldigt
lovvärt. Det är väldigt viktigt i ett organ som lagtinget och i självständiga
föreningar att iaktta principer som gäller för att bedriva de olika verksamheterna. Min uppfattning kvarstår och den är principiell. Det är inte
ett ställningstagande vad som är bra och vad som är dåligt, utan vad
som är möjligt och vad som inte är möjligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Jag vill tacka ltl Sundback. Jag tycker att det är bra
principiella frågeställningar som ltl Sundback lyfte fram, även om jag
inte heller har några direkta invändningar mot själva tanken om att Visit
Åland ska bli ett AB i framtiden. De frågeställningar som ltl Sundback
lyfte fram här, problematiken för dagens aktörer inom den åländska turismbranschen att på någorlunda likvärdiga villkor vara med och driva
fram en vettig åländsk marknadsföring, delar jag till fullo och de frågetecken som ltl Sundback aktualiserar.
Om det här ska bli framgångsrikt så är det nog branschen och därmed
Visit Åland och deras styrelse som måste föra fram de här intentionerna.
Sedan kan vi politiskt svara upp och inte via de här motionerna, tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag är glad för det stödet. Jag tror nämligen inte att det
primära problemet är själva organisationsformen. Jag tror att det är
idéerna, entusiasmen, sammanhållningen och det gemensamma arbetet
som behövs. Jag tror att det är ett kulturproblem på Åland att man
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splittrar förbund eller organisationer där det finns aktörer av väldigt
olika slag. Om denna slogan ”le en smula” var framgångsrik så tror jag
att det är denna form av idéer och initiativ som är de mest verksamma.
Frågan om bolagisering tror jag att kommer att splittra Visit Åland.
Vill verkligen lagtinget riskera det?
Ltl Harry Jansson, replik

Det är en intressant fortsättning på synpunkterna. Jag håller också med
om att risken finns att vi får en splittring. Det finns redan idag en delikat
balans inom Visit Åland, om man ser på konstruktionen av styrelserepresentation där alla intressen ska in i en och samma fålla. Det är ibland
problem vid mötena att hitta en någorlunda enighet. Röstningar hör till
vardagen.
Förmedlar man nu då, via ledamöterna Eriksson och Sundman, att
man politiskt ser en möjlighet, men det är branschen själv som måste
förutse vilka svårigheter som kommer. Ska t.ex. rederierna köpa upp alla
aktierna? Ska de i sin tur sedan förse de övriga aktörerna på turist Åland
med styrelserepresentation. Det är den typen av frågeställningar som
kommer att bekymra turist Åland.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det blir bara mer och mer intressant ju mera vi diskuterar det och ju
fler åsikter som kommer fram. De här motionerna är viktiga för det fria
åsiktsutbytet, att det är öppet och att alla kan delta. Däremot tror jag att
själva frågan ur landskapets synvinkel, vad gäller organisationsformen,
ska skötas från näringsavdelningen primärt och inte från lagtinget
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Jörgen Strand

Herr talman! Jag kan hålla med om att det primärt ska skötas från näringsavdelningen. Jag tycker ändå att de här motionerna är bra. Jag påpekade
också att jag kan stöda klämmarna. Jag håller med om att ltl Anders Erikssons kläm kanske är tydligare. Man kan som medlem i Turistförbundet initiera en sådan här diskussion. Också det som ltl Sundbacks säger, att det är
landskapsregeringens fråga, håller jag med till den delen att det är där man
diskuterar resultatavtalet. Det är primärt när det gäller hur många nya turister som kommer till Åland och hur man lyckas med de pengar som man de
facto förmedlar till Turistförbundet.
Eliasson frågade varför man ska bolagisera och sökte argument för det.
Som jag sade tidigare i en replik så studerade jag mycket det här Göteborgskonceptet. Man hade där fått med sig i alla branscher, inte bara den specifika
turismbranschen. Man hade fått med sig banker, försäkringsbolag, handel
och byggbranschen. Man hade en ledstjärna; vad är bra för Göteborg? En annan nyckel var att man måste kunna mäta alla resultat. Fördelen, med att få
med alla branscher i någonting som man kallar ett besöksbolag istället för ett
turistbolag, var att alla kunde se nyttan av att det kom besökare till Göteborg.
Alla branscher blev ambassadörer för besöksstaden Göteborg. Det betydde att
de drog hemåt. Varje gång de hade möjlighet att få någon mässa inom sin
bransch så försökte de få mässan till Göteborg. Varje gång man hade någon
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konferens på gång så fick man den till Göteborg. Det fanns också en annan
stor fördel, i och med att man hade hela Göteborg med sig, alla branscher i
det här bolaget, så fick man för en acceptans hos medborgarna. Medborgarna
var delaktiga i att dra hemåt.
När de hade VM i friidrott arrangerade man inte invigningen på stadion
utan man arrangerade den på stan. Alla fick delta i festligheterna, Göteborgarna kände sig delaktiga. Det här tror jag inte att man rakt av skulle kunna
kopiera till Åland, men om skulle man få ett bolag som bedriver besöksnäringen där man får med alla branscher som kan se nyttan av det, då är också
de olika branscherna beredda att satsa på olika evenemang och finansiera anläggningar och liknande.
Därför jag tror att nyttan med ett bolag skulle kunna vara stor på Åland.
Man måste då bredda ägandet i bolaget, inte bara ha specifikt turismbranschen med för de har inte så mycket penningmuskler. Ser försäkringsbolagen
nyttan i att man får försäkra nya arbetstagare och nya bolag? Ser byggföretagen nyttan av att man får bygga nya anläggningar? Ser handeln nyttan i
längre öppethållningstider? I Göteborg började man med den här strategin på
80-talet och de var mest framgångsrika i Göteborg.
Ltl Eliasson efterlyste nyttan med en bolagisering. Jag tror att just detta
med att kunna bredda ägandet och att man får statistik, via ÅSUB eller högskolans system, så att man kan se nyttan för alla parter, då finns det ett intresse. Samt att alla branscher blev ambassadörer, man drog hemåt. Man fick
mycket konferenser och mässor till Göteborg.
Det var mitt huvudmotiv till varför jag försökte initiera en diskussion om
att bolagisera det här. Sedan sysslar det här bolaget i Göteborg med en hel del
saker som man kanske inte ska göra här, man hade resebyrå. Det har vi aktörer som sköter. Man fick en otrolig bredd i marknadsföringen i och med att
alla branscher var med finansierade och man såg nyttan i det. Så därför, bolagisera gärna besöksnäringen på Åland!
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Det är intressant att höra vad som ltl Strand säger.
På den tiden, när det begav sig, gjorde ltl Strand då någon intresseundersökning bland näringslivet och övriga företag?
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Det ingick i projektet ”Attraktiva Åland”. De tog också
fram någon form av modell, jag kommer inte ihåg exakt hur den såg ut.
Det är klart att det finns problem. Det är särintressen och det är gamla
strukturer som man är rädd att förändra. Det fanns också ett stort intresse. Vi var till Göteborg och träffade dem. Då hade jag stora delar av
näringslivets olika branscher med. Det fanns ett intresse. Men det är
klart att nuvarande organisation, styrelse och ledning är rädda för en
förändring. Det är människor det handlar om i grunden.
I Eckerö var det ett ganska stort seminarium där olika branscher var
inbjudna. Göteborg och kompani var och föreläste. Det var en jättegod
respons och man sade att det här borde vi göra, titta vidare och jobba
vidare med på Åland.
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Jag skulle uppskatta om ltl Eliasson satte sig in i det här. Jag tror att
man får så mycket gratis, speciellt acceptansen hos medborgarna och
alla branscher om de blir ambassadörer för det här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Ärende nr 6 och ärende nr 7 bordläggs till första plenum i maj.
Remiss
8

System för jakträtt kopplad till viltvårdsinsatser
Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 48/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Ltl Mika Nordberg

Talman! Situationen börjar bli ohållbar när det gäller balansen i fågellivet i
skärgården. Tar man färjan ut till Kökar, vad möter man, ett rikt fågelliv? Nej,
vad man får se, är massor med örnar som sitter som gamar längs med vägen
och havstrutar som är stora som albatrosser.
Först när det gäller örnarna finns den uppfattningen i skärgården att nu
har stammen blivit alldeles för stor för att det övriga djurlivet bestående av
småvilt och övriga fåglar ska kunna utvecklas. Kanske man borde överväga
att skjuta ett antal örnar med bedövningspil och skicka dem till Lappland.
När det gäller övriga rovfåglar som t.ex. havstrutar har deras antal ökat
p.g.a. att jägarna inte i samma utsträckning som tidigare håller efter dem genom viltvårdsåtgärder. Varför är det så?
För att en bonde ska kunna skörda så förutsätts ju att han sått. Men om
han inte håller efter ogräs och vattnar så blir det ingen bra skörd. Likaledes
bör de som aktivt idkar viltvård också belönas med jakträtt i förhållande till
viltvårdsinsatser.
Tanken från början var att människan ska råda över djuren. Blir dominansen hos någon rovdjursart för stort så ska människan ingripa.
EU:s förhållning till detta styrs av Birdlife som anser att naturen ska sköta
sig själv. Den uppfattningen delar inte jag. Därför bör vi som i tidigare generationer vårda om vår omgivning och natur samtidigt som vi får en del av
dess avkastning.
Därför föreslår jag: att lagtinget hemställer om att landskapsregeringen utformar ett system där jägares viltvårdsinsatser poängsätts med vilka poäng
jägare sedan erhåller jakträtt.
Talmannen
Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till näringsutskottet.
För kännedom
9

Befrielse från uppdrag som minister i landskapsregeringen
Ministern Jan-Erik Mattssons anhållan om befrielse (D 1/2009-2010)
Ärendet upptas till behandling vid nästa plenum.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls idag kl. 15.55. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 15.45).
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Befrielse från uppdrag som minister i landskapsregeringen
Ministern Jan-Erik Mattssons anhållan om befrielse (D 1/2009-2010)

Plenum slutar ............................................................................................................................................................... 717

Plenum börjar
Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.
Enda behandling
1

Befrielse från uppdrag som minister i landskapsregeringen
Ministern Jan-Erik Mattssons anhållan om befrielse (D 1/2009-2010)
Enligt 5 § 3 mom. landskapslagen om Ålands landskapsregering befrias ledamot av
landskapsregeringen från uppdraget på egen begäran eller på förslag av lantrådet.
Minister Jan-Erik Mattsson har den 12 april 2010 till lagtinget inlämnat en anhållan om
befrielse från sitt uppdrag som minister.
Först tillåts diskussion och därefter fattar lagtinget beslut med anledning av minister
Jan-Erik Mattssons begäran.
Diskussion. Ingen diskussion.
Minister Jan-Erik Mattssons begäran föreläggs för godkännande. Begäran bifalls och
lagtinget har således beslutat att minister Jan-Erik Mattsson befrias från sitt uppdrag.
Fyllnadsval till uppdraget ska enligt lagtingsordningens 64c § förrättas sedan lantrådet
för lagtinget föreslagit en ny ledamot.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls den 19 april 2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades
kl. 15.59).
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Plenum slutar ...............................................................................................................................................................768

Plenum börjar
Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.
Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Roger Jansson på grund
av transportproblem till följd av vulkanaska. Beviljas.
Innan vi börjar vill jag bara meddela att vi även idag kommer att hålla två plenum.
Bordläggning
1

Strategi för kompetensförsörjning
Kulturutskottets betänkande (KU 7/2009-2010)
Ltl Camilla Gunells hemställningsmotion (HM 38/2008-2009)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 21 april 2010. Godkänt.

Bordläggning
2

Generellt godkännande av examen
Kulturutskottets betänkande (KU 8/2009-2010)
Ltl Johan Ehns m.fl. hemställningsmotion (HM 37/2008-2009)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 21 april 2010. Godkänt.

Första behandling
3

Godkännande av avtalet med Andorra om upplysningar i fråga om skatteärenden
Lagutskottets betänkande (LU 27/2009-2010)
Republikens presidents framställning (RP 16/2009-2010)
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 utskottet.
Diskussion.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Avtalet om utbytet av information är en i raden av många olika
avtal. Jag tror att det är ca 70-80 stycken som är aktuella. De är särskilt inriktade på områden som har haft skatteregler som har utnyttjats för kapitalplaceringar. Det här avtalet följer OECD:s modellavtal. Det finns ingenting särskilt att tillägga. Det är ett normalt avtal, likt många andra.
Talmannen
Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet?
Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.
Enda behandling
4

Införandet av elektronisk röstning via Internet och lag om redovisning av valfinansiering
Lagutskottets betänkande (LU 26/2009-2010)
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 28/2007-2008)
Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 29/2007-2008)
Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.
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Diskussion.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Vi har föreslagit att de här motionerna om valfinansiering och
Internetomröstning skulle förkastas med bringande av motiveringarna till
landskapsregeringens kännedom.
I stora drag gör vi i utskottet en redogörelse för det som gäller i den allmänna debatten med särskild hänvisning till vad som händer i Finland, men
också med hänvisning till det betänkande som den parlamentariska kommittén har gjort i den här frågan.
Om jag tar mig friheten att mycket kort försöka sammanfatta vad det
handlar om. Nu och då dyker det upp i den åländska debatten frågor om vem
som betalar för annonser osv. När det gäller riksdagsval, presidentval och
liknande så gäller rikets lagstiftning annars har vi ingen särskild lagstiftning
som gäller för Åland.
En allmän bedömning är att på Åland har det inte uppstått samma problem som i riket. Fattas bara, kunde man säga. I riket är det en följetong om
olika härvor, donationer, överföringar och alla möjliga fonder som utnyttjas
för att stöda olika kandidater.
Om det förekommer liknande på Åland är det i alla fall inte allmänt känt.
Det finns heller ingenting som tyder på det och det finns inga yttre påtagliga
tecken. Ibland kan säkert någon undra varför en kandidat har väldigt lite annonser medan en annan har väldigt mycket. Men det är ett personligt val, oftast. Naturligtvis kan det förekomma att man har finansiering från annat håll.
Utskottet har kommit fram till slutsatsen att för närvarande finns det inget
behov av särskild lagstiftning. I riket kommer det lagstiftningar som påverkar
riksdagsval och presidentval.
När det gäller Internetröstning så har vi konstaterat att man har gjort försök på rikssidan att utnyttja Internet. Vår bedömning, som jag uppfattar det,
är att man ytterligare kan avvakta den tekniska utvecklingen så att man inte
bara kan rösta elektroniskt eller via internet i valbås utan också kan göra det
hemma med elektroniska signaturer osv.
Det stora problemet är att kontrollera själva valhandlingen, vilket man
idag gör i vallokaler i allmänhet med funktionärer.
Vi föreslår att motionen avslås. Det hindrar inte att man beaktar de motiveringar som vi för fram i betänkandet. Det finns säkert anledning att bevaka
de här frågorna i fortsättningen.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Talman! Utskottet har behandlat den hemställningsmotion som jag skrev i
mars 2008, för två år sedan, angående valfinansiering. Den blev aktuell med
anledning av att vi hade valrörelser bakom oss, 2007. Det var både riksdagsval, kommunalval och lagtingsval.
Det fanns frågeställningar om detta. Jag kommer särskilt ihåg frågor från
socialdemokraternas sida angående valfinansiering i samband med riksdagsvalet och den riksdagsledamot som blev vald från Åland om eventuell valfinansiering under hennes valkampanj.
Det ställdes också frågor i samband med lagtingsvalet huruvida olika partier hade fått hjälp med valfinansiering. Man spekulerade i eventuella kopplingar till olika intressegrupper. Detta gjorde att jag skrev den här hemställ-
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ningsmotionen följande år 2008. Det kanske inte var så väldigt stor debatt
runt den då. Men det föranledde att den grupp, som tillsattes av landskapsregeringen i april 2008 och vars uppdrag var att göra en översyn av landskapslagen om lagtingsval och kommunalval samt föreslå ev. förändringar i nuvarande lagstiftning, fick ett utvidgat uppdrag per den 26 juni 2008, senare
samma år. Gruppens arbete skulle även omfatta att överväga behovet av att
införa någon form av reglering rörande kontroll av valfinansiering i lagtingsval och kommunalval.
Den här frågan tog den parlamentariska kommittén sig an. Man formulerade en slutkläm till landskapsregeringen där man säger; ” man föreslår att
det i vallagen införs ett särskilt kapitel om skyldighet för kandidater som
blir invalda i lagtinget och deras ersättare samt för de etablerade politiska
organisationerna att avge redovisning över hur det har finansierat sina
valkampanjer”.
Man kan säga att den här hemställningsmotionen de facto redan har haft
sin verkan. Även om utskottet avslår den, men inte med den motiveringen att
den redan har blivit åtgärdad i.o.m att man har fört uppdraget vidare till den
parlamentariska kommittén. Man har redan tagit itu med den här frågan från
landskapsregeringens sida, vilket man kanske man kunde ha skrivit i utskottets betänkande. Det tyckte jag, som första undertecknare av den här motionen, att var väldigt bra gjort av landskapsregeringen att man redan samma år
utvidgade kommitténs uppdrag. Nu väntar vi då bara på fortsättningen, att
det ska komma en vallag som också innehåller den här biten, tack.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Man kan säga att lagutskottet inte riktigt har förstått min motion, åtminstone inte om man läser betänkandet. Man har hakat upp sig på
försöket som gjordes i kommunalvalet i Finland.
Man kan säga att jag har motionerat om äpplen medan lagutskottet har tittat på päron.
Den elektroniska röstningen som genomfördes i bl.a. Grankulla, där var
det uppenbara problem med tekniken. Tekniken var synbarligen inte tillräckligt testad. Det har ingenting att göra med röstning över Internet.
Jag tycker, vilket jag har tyckt i tio år, att röstning över Internet vore ett
viktigt komplement till röstning i vallokal på Åland där vi har många ålänningar ute i världen. Vi har sjömän som är på andra sidan jordklotet och vi
har studeranden som kanske inte har möjlighet att komma hem under valtider osv. Jag vill påstå att en av orsakerna till det låga valdeltagandet på Åland
är tillgängligheten. Man måste ju vara hemma, om man inte beställer brevröstning, vilket är ett ganska omständligt förfarande. Om vi skulle ha röstning
över Internet så skulle vi säkert få upp röstningsfrekvensen betydligt.
I min motion efterlyser jag att man via Internet kan identifiera sig och avlägga sin röst. Det betyder att om man har en dator och Internetanslutning så
kan man göra det var som helst i hela världen. Det här systemet måste givetvis byggas upp på ett säkert sätt så att man är säker på att det är den personen som man utgör sig för att vara och att man inte kan manipulera systemet
att någon annan kan rösta för en. Detta gjordes en utredning över, under min
ledning. Det var också för tio år sedan och redan då konstaterade man att den
kunskap man på den tiden hade om datasäkerhet räckte till för att garantera
det här. Till de flesta delar, vilket framgår av utredningen, kunde man med
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det här systemet ha en högre säkerhet än vid val i vallokal. Man kunde vara
säker på att otillbörlig påverkan inte förkom i det här systemet.
Det är bara att beklaga att inte lagutskottet har funnit detta intressant.
Röstning över Internet används redan idag runt om i världen och kommer att
införas inom en snar framtid på många ställen.
Vi minns väl alla fadäsen när George Bush den yngre blev vald och man
hade problem att räkna hålkorten i Florida. Då efterlyste man nya valsystem.
Nu har de förnyats. Också i USA diskuterar man att införa röstning över Internet.
Herr talman! Min tanke med detta var, förutom att införa den här möjligheten för ålänningarna att rösta i lagtings- och kommunalvalet över Internet,
att det här skulle bli ett system som skulle byggas upp på Åland på ett sådant
sätt att det kunde anpassas till större och annorlunda enheter och kunna säljas runt om i världen. Tänk om vi för tio år sedan skulle ha börjat utveckla
den här produkten. Då skulle vi idag absolut ha haft åtminstone IT-företag
som skulle ha varit framgångsrikt inom den här branschen. Den här produkten kunde ha sålts och vi kunde ha slagit mynt av vår närdemokrati, vår självstyrelse och vårt valsystem. Högst troligen skulle systemet ha varit rätt så
framgångsrikt, om man ser hur många som har detta i åtanke i dag.
Vi har missat några tåg inom IT-branschen, det är synd. Det går åtminstone att vara efterklok, om man för tio år redan förutsåg den utvecklingen.
Ltl Folke Sjölund, replik

Herr talman! Jag tycker att det här resonemanget har sina poänger. Det
är lite väl troskyldigt av ltl Sundman att säga att det inte är så stora problem att ordna ett helt säkert system. Ja, varför finns det inte då allmänt
ute i världen? Röstningssystem över Internet finns de facto mycket begränsat. Det är betydligt mera komplicerat att bygga upp säkra system.
Man kan ändå aldrig få absolut hundra procent säkerhet. Att utveckla ett
röstningssystem på Internet, det är faktiskt fråga om stora utvecklingskostnader för att få det så bra som möjligt. Det är inte så där hemskt enkelt.
Det är det som lagutskottet har tittat på och också diskuterat.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Ser man på hörandelistan så har man inte hört de experter
som de facto finns här på Åland när det gäller datasäkerhet. Är det
någonting som den åländska IT-branschen kan så är det datasäkerhet.
Jag tänker på åtminstone två företag, Crosskey och PAF, som har ett
enormt säkerhetskunnande. De räcker gott och väl till för att bygga ett
sådant här system. Denna kompetens fanns redan för tio år sedan på
Åland. Här känner nog, tyvärr, inte riktigt lagutskottet till den åländska
IT- branschen. Det är klart att det inte bara är att rusta till ett sådant här
system. Det är klart att det är avancerat och det måste ju vara absolut
vara säkert. Det får inte bli som kommunalvalet i Finland att man inte
testar det. Folk tror att de har röstat och så har de inte röstat färdigt. Sådana IT-system bygger vi inte här på Åland. De åländska IT-företagen
vet mer än så, att systemet måste vara färdigt när det sätts i drift. Nog
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går det att göra det här med åländsk kompetens. Det skulle ha gått och
det skulle ha blivit en framgångsrik produkt.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Folke Sjölund, replik

Talman! En av de grundläggande principerna för röstning i våra länder
är att man ska garantera att den person som avger sin röst gör det under
sådana förhållanden som utesluter möjligheten till yttre påtryckning.
Sitter man hemma vid sin dator och ska rösta, hur ska man då garantera
att det absolut inte förekommer någon yttre påtryckning? Ponera att någon tvingas till att rösta, man utövar påtryckning och tvingar en person
att rösta. Personen hade kanske inte velat rösta. Det finns många
aspekter på det här. Det är inte bara den här rena tekniken. Det handlar
om att se till att säkerheten i hela systemet på alla plan kan garanteras.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det är passligt att ltl Sjölund just tar upp den aspekten.
Det är nämligen någonting som man absolut kan garantera med röstning över Internet. Man kan ha ett sådant system att förutom att du lägger din röst så måste du inom en viss tid kvittera din röst på samma sätt
eller t.ex. genom SMS eller någon oberoende väg. Detta görs under en
tidsperiod, så den person som ev. påverkar kan absolut inte ha dig
fången i två veckors tid. Det är lätt att bygga systemet så att just otillbörlig påverkan kommer bort. Det visar också utredningen som gjordes för
tio år sedan. Sedan finns det också andra saker, just med identifieringen, som man kan göra till och med säkrare över Internet. Det där är
ingenting som får omkull den här motionen. Tvärtom, det är en motivering för motionen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag har nog förstått motionen även om den var kortfattad.
Den bygger på de utredningar som gjordes i början på 2000-talet. Det
var en utredning om en uppföljning och sedan en utredning om vad som
hände i valet i Esbo. Det är två faktorer, den ena faktorn är den tekniska
och den andra faktorn är den demokratiska, att kontrollera själva valhandlingen. När det gäller tekniken så är det en bedömningsfråga. Jag
är fullkomligt säker på att om det finns ett färdigt tekniskt utarbetat system på Crosskey eller PAF så skulle det säkert gå att sälja med god
vinst. Det är bara det att tekniken har inbyggda riskfaktorer och de är
väsentliga när man ska kombinera demokrati och teknik.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Som jag sade, inte finns det här systemet färdigt hos någon
åländsk leverantör. Kunskapen och kompetensen finns i den åländska
IT- branschen att bygga ett sådant här system tillsammans med kunskaperna som finns hos experter som förstår sig på själva valsystemet.
Det är ingen omöjlig ekvation att få ihop.
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Man ska inte heller tro att det valsystem som vi har, med avgivna röster, att det är helt vattentätt. Om man tänker sig en teoretisk situation så
nog kan man manipulera också sådana typer av röstningssystem. Det
bygger ju på att de människor som sköter om valet ska gå att lita på. Det
kan finnas problem där. Inte säger jag att det har funnits problem på
Åland. Men liknande valsystem runt om i världen har manipulerats
många gånger. Det går att göra. Det verkar som om man nu är ute bara
för att se problemen. Jag ser ju kanske främst möjligheterna, men man
ska ta problemen på allvar.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det är nog nödvändigt att också lösa problemen och inte
bortse från dem. Jag vill inte påstå att jag är teknikpessimist men däremot så är jag tekniktvivlare. Ta till exempel bokningssystemen i skärgårdstrafiken; hur många perfekt system har inte har offererats till landskapsregeringen? Nu vet jag inte hur det fungerar att boka idag. Men
den fantastiska tekniken har inte varit så lätt ens i det enkla sammanhanget.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Återigen en bra parallell. När det gäller bokningssystem
för skärgårdstrafiken så tror jag absolut att det skulle ha gått bättre om
man skulle ha valt lokala leverantörer som förstår sig på de lokala förhållandena med den rätt så avancerade skärgårdstrafik vi har. Vårt trafiksystem är väldigt komplicerat. Så det tror jag att skulle ha gått bättre.
Bara för att en aktör misslyckats med ett projekt så är det ju inte ett argument mot alla andra projekt och alla andra aktörer. Tvärtom, det kan
vara undantaget som bekräftar regeln.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Som medlem i lagutskottet måste jag säga att jag kanske inte
riktigt känner igen ordförandes presentation av betänkandet. Jag tyckte nog
att det fanns en uppfattning om att det finns behov av en lagstiftning vad gäller valfinansiering också på Åland. I betänkande hänvisas till det arbete i den
kommittén som tillsattes efter senaste val med ltl Folke Sjölund. Den kommittén skulle göra en översyn av vallagstiftningen när det gäller lagtings- och
kommunalval. I samband med det hade jag en enkel fråga här i kammaren
och lantrådet sade att frågan om valfinansiering redan hade förts över eller
skulle föras över till valfinansieringskommittén.
I slutbetänkandet, som jag kommer ihåg det från diskussionerna i utskottet, så var vi rörande eniga om det som står i betänkande. Att en sådan lagstiftning som man har i riket, att någonting motsvarande skulle införas här
för lagtings- och kommunalval, särskilt då för lagtingsval. Det bygger ju betänkandet på. Behovet tycker jag att var klarlagt. Det finns också skäl att ha
en sådan lagstiftning på Åland.
Problemet är ju att det inte har gjorts någonting i det här ärendet, vare sig i
lagstiftningen eller i valfinansieringen. Jag blev uppringd, jag tror att det var
senaste fredag, av en lagberedare som tydligen har börjat jobba med det här.
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Men tiden är ganska kort inför nästa val. Det är nog nödvändigt att vi får den
här lagstiftningen senast inkommande höst, annars kan det bli svårt att få det
att fungera.
Att det enbart skulle vara en privatsak hur mycket man satsar på valkampanjer och annonsering är väl en sanning med modifikation. Det är ju inte
ovidkommande hur mycket pengar en enskild kandidat har. Det är ju ett demokratiskt problem att alla helt enkelt inte har råd att annonsera eller föra
dyra kampanjer. Det är ju någonting som gynnar de rika kandidaterna. Jag
tycker nog att man kan se att det är ett problem, speciellt i det finländska valsystemet där människor med tillgångar och mediakändisar har ganska stora
förmåner i de finländska valkampanjerna. På det viset är ju det svenska systemet, med långa listor, mera demokratiskt. Men det är knappast någonting
som man på Åland är intresserad av eftersom valen av tradition är så individfokuserade. Man ska få välja en person och inte parti, partierna har nästan en
underordnad betydelse i valsystemet. Då är det risk för att om man t.ex. har
bindningar till en tidning och är en ganska god annonsör så kan man få förmåner mot vad en annan person får som bara har råd med några annonser.
Den personen är inte lika intressant för tidningarna, vilka är vinstdrivande
företag.
Jag hoppas nu att regeringen, på basen av den här diskussionen och lagutskottets betänkande, skyndar på den här lagstiftningen. Att vi inte igen får
konstatera att det inte blev någonting den här gången heller.
Visst har motionen en viktig roll att fylla även om vi inte godkände den.
Precis som motionären sade så har man inlett arbetet.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag vill tacka ltl Barbro Sundback för förtydligandet angående
lagutskottets arbete. Det framställdes, precis som också ltl Sundback
sade, inte riktigt så ifrån ordförandes sida.
Vallagskommittén skrev efter sitt utvidgade uppdrag; "en tänkbar
modell är att de som väljs in i lagtinget och de närmaste ersättarna ska
lämna redovisning över sina valkostnader och deras finansiering. I så
fall har man en skyldighet att anmäla enskilda donatorer som ger bidrag till kandidaternas valfinansiering som överstiger 500 euro. Partiernas och organisationernas kostnader för valkampanjer anmäls och
att donatorer som givit bidrag som överstiger 1000 euro uppges." Det
är förslaget som vallagskommittén kom med till landskapsregeringen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det är bara för mig att instämma. Det är så som utskottet har skrivit.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Det är inte första gången jag har blivit kritiserad för prestationer från lagutskottet. Jag bör naturligtvis bemöta en sådan ovanlig åtgärd, den
här gången. Förra gången gjorde jag det inte, därför att jag tog det inte på allvar.
Herr talman! I ett utskott försöker man sammanfatta alla åsikter som finns
i utskottet och göra en konklusion. I det här fallet har utskottet enigt kommit
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fram till den konklusion som finns i klämmen. Man förutsätter ju läskunnighet inte bara hos lagutskottets medlemmar utan också hos lagtingsledamöterna. Det har visat sig att det finns här på många håll. Då kan jag bara hänvisa till att i det här betänkandet hänvisas det till den parlamentariska kommittén, deras arbete, deras förslag och vad de säger. Det som lagutskottet slutar med; ”vid en sådan ändring av vallagen som det föreslås av kommittén
så bör man överväga att påföra de här uppgifterna på den tilltänkta revisorsmyndigheten”, dvs att ta emot anmälningar av det här. Sedan kan jag naturligtvis gå in i textens detaljer ännu mera, om det behövs. Men min konklusion av det som jag har presenterat från lagutskottets sida, som bygger på
de betänkande vi har läst och de medlemmar som har yttrat sig i lagutskottet,
var att det här inte upplevs som ett lika stort problem. Jag tror att jag betonade att det var så som jag uppfattade det. Jag jämförde då med vad som
händer i riket där det kommer utredningar, nya förslag, nya lagar och där
man har stora bekymmer med fonderna. Det är möjligt att jag till den delen
har gjort en missbedömning. Det finns ingenting i lagutskottets diskussioner
och text som skulle säga någonting annat.
Nästa gång man tycker något som avviker från lagutskottet betänkande då
ska man be att få det infört, och föra upp diskussionen där. Det är inte så att
jag tycker att kritik inte ska framföras mot lagutskottets ordförande, men det
får väl ändå vara sakligt underbyggt. Jag kan inte stå här och läsa upp betänkande från början till slut för att gardera mig för kritik. Kritik är bra om den
är saklig, annars är den tämligen flyktig som ett löv i vårvinden eller vad man
ska kalla det.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag håller inte med den presentation som utskottets ordförande hade om att man upplever att det inte finns behov på Åland, och
sedan jämför man det med situationen i riket. Det som händer i riket
idag är alldeles extremt. Jag tycker att den principiella frågan är om vi
ska vi ha lagstiftning om valfinansiering i fråga om lagtingsvalen speciellt. Det är utskottet enig om och något mera har vi inte skrivit. Vad vi
har haft för diskussioner kanske kan vara av mindre vikt i det här sammanhanget. Den principiella frågan är att vi har sagt ja till lagstiftning
om valfinansiering, arbetet pågår och att det föreligger ett behov, annars
skulle man inte lagstifta överhuvudtaget.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Utskottet har refererat till den parlamentariska kommittén
som allsidigt har belyst den här frågan och sagt att man behöver se över
lagstiftningen. Det har utskottet refererat. I och med att jag inte säger
exakt det, så betyder det inte att jag skulle vara emot det. Jag håller naturligtvis med om det. Däremot vidhåller jag att min tolkning av diskussionen och betänkandet är att vi har betydligt mindre problem här
än vad man har i riket. Man kan naturligtvis ha olika åsikter om den saken. Jag förbehåller mig nog rätten att inte behöva presentera kemiskt
rena betänkanden så att säga, där ingenting får bedömas. Jag tycker att
det är en orimlig begäran att en ordförande för ett utskott ska läsa innantill eller lära sig utantill vad som står i betänkandet. Jag vidhåller att
lagstiftning behövs i enlighet med den parlamentariska kommittén och
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jag vidhåller att vi inte har samma behov av reglering som man har i riket.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Det här sista blir lite obegripligt. Vad är det utskottsordförande Olof Erland vill ha egentligen? Vi ska ha lagstiftning men vi har inte behov av
den, i samma utsträckning som i riket. Det förstår jag nu att är kontentan av det där resonemanget.
Ltl Olof Erland, replik

Talman! Kontentan är det som den parlamentariska kommittén säger,
att man ska se över lagstiftningen och lagstifta på vissa punkter. Det har
utskottet konstaterat att är på gång. Sedan har utskottet sagt att man
borde i den processen överväga var det här ska hamna. Ska det hamna
hos den nya revisorsmyndigheten? Om man överväger den saken, var
ska tillsynen finnas att lagstiftningen efterlevs? Då kan man inte vara
emot lagstiftningen. Jag vidhåller att problemet med valfinansiering i
riket är mycket större än vad det är på Åland, enligt vad jag upplever
det, för att precisera. Men om det är fel, då så ska man naturligtvis ta tag
i det på samma sätt som riksmyndigheterna gör; göra utredningar och se
till att man undviker korruption och mutor och vad man har för lagar på
gång.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussion är avlutad.
Detaljbehandlingen vidtar. Först föreläggs betänkandets kläm och därefter motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs först betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Enda behandling
5

Utredning om Åland som eget kyrkoland
Kulturutskottets betänkande (KU 5/2009-2010)
Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 3/2007-2008)
Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Kulturutskottet har behandlat hemställningsmotion nr 3 från
2007-2008 som handlar om utredning om Åland som eget kyrkoland. Innehållet i motion är att man skulle tillsätta en utredning som skulle ha som syfte
att se huruvida Åland skulle behöva överta lagstiftningsbehörighet vad gäller
kyrkan och dess organisation.
Med tanke på att en hel del vatten har runnit under broarna sedan den här
motionen skrevs så har utskottet kommit fram till att motionen ska förkastas.
Däremot ska betänkande bringas till landskapsregeringens kännedom.
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Det vi menar med att det har runnit en hel del vatten under broarna är att
vi kan konstatera att landskapsregeringen har i både handlingsprogram och
nu senare i budget skrivit att man ska tillsätta en parlamentarisk kommitté
med uppgift att se över självstyrelselagen som helhet. Vi vet också att man nu
har begärt namn på personer till den kommittén. Vi ser möjligheten att föra
över hela den här frågan till en diskussion i den kommittén. Vi tycker att det
är ett passligt forum att föra diskussionen kring dessa frågor vidare, eftersom
den kräver förändring av såväl självstyrelselagen och i de områden som Åland
har behörighet över, men det kräver också en hel del annan diskussion.
Vad gäller själva sakfrågan har utskottet inte tagit ställning till det på det
sättet. Man säger att den här frågan ska föras till kommittén för fortsatt beredning.
Vi kan också konstatera att bara det att denna fråga har väckts och att
landskapsregeringen och lagtinget engagerar sig i den här frågan, har fått positiva effekter på hur utvecklingen ha varit inom den evangelisk-lutherska
kyrkan i Finland. Det har framförallt påverkat frågorna kring språk i en positiv riktning.
Vid hörande i utskottet har framkommit att för att man har lyft frågorna så
har det varit betydligt lättare att få gehör också för att utveckla förståelsen för
Ålands unika situation i kyrklandet Finland. Man har kunnat med våra förtroendevalda, på olika nivåer inom kyrkan, få till stånd förändringar som har
varit till fördel för Åland. Vi kan ta exemplet som jag tror var en av de utlösande faktorerna till att den här motionen skrevs; man ställde orimliga krav
på kunskaper i finska för personer som sökte jobb som kyrkoherde i de
åländska församlingarna.
Vi har konstaterat att vi har fått ut ett gott resultat av att den här frågan
har diskuterats. Behörighetsfrågor ska diskuteras vidare i den här kommittén.
Vi föreslår att de här frågorna förs vidare till diskussion i den parlamentariska kommittén.
Vad gäller mina egna åsikter kring frågan så ska jag be att få återkomma i
ett nytt anförande för att inte blanda ihop det som utskottet tycker och tänker
och det som jag personligen tycker och tänker. Tack, herr talman.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Jag tycker att kulturutskottet har hanterat den här motionen bra. Motionen i sig i innehöll värdefulla synpunkter och det är intressant om Åland kunde bli ett eget kyrkoland.
Utskottet vill att frågan ska ingå i den parlamentariska kommittén
och det tycker jag att är en bra idé. Jag vill bara stöda utskottet i den här
konklusionen.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Det är trevligt att vårt sätt att resonera vinner gehör, att
man för den här diskussionen vidare när det gäller behörighetsfrågor.
Det kommer genomgående att bli en svår fråga för oss. Att göra ett ställningstagande huruvida man ska föra enskilda frågor när det gäller självstyrelseutveckling skilt för sig till en diskussion med riksmyndigheterna
och vad som ska göras inom ramen för arbetet som syftar till en mera
ramformad lagstiftning. Den här gången gjorde vi den bedömningen i
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kulturutskottet att vi för detta till kommittén. Jag hoppas att det ska
vara bra sätt och jobba vidare med frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson

Herr talman! Jag tackar utskottsordförande Ehn och utskottet i övrigt för ett
sakligt och i denna situation en mycket naturlig behandling av denna motion.
Det är en motion som vi, i motsats till den föregående motionen, har relativt
stor enighet om. Motionen har varit nödvändig och den fortsätter även att ha
en aktualitet.
Utskottsordförande Ehn här rekapitulerade att det har hänt en hel del positivt sedan motionen skrevs i mars 2008. Jag vill tro att även motionens existens har bidragit till att man inom Borgå Stift och inom kyrkomöteskretsarna i övrigt har börjat få upp ögonen för att ålänningarna inte accepterar en
ordning som strider mot de grundläggande principerna för självstyrelsesystemet.
Det som fanns i motionen fortsätter att ha bärvidd, oavsett att de språkliga
bitarna börjar falla på plats. Ändå några ord om den språkliga sidan.
Vi kan konstatera att Ålands representant, Peter Lindbäck, i stiftsfullmäktige i kyrkomötet har gjort ett mycket gott arbete. Han har lyckats få till en situation där kyrkomötet fört hela språkfrågan till kyrkostyrelsen för vidareberedning. På ett kommande kyrkomöte, förhoppningsvis inom detta år, kommer man att stryka kravet på finska för åländska kyrkoherdar. Man skulle ersätta den grundläggande språkfordran med att domkapitlet i Borgå ska säkerställa att man kan hålla kyrkliga förväntningar på finska även på Åland. Det
skulle leda till ett större samspel mellan församlingarna här på Åland för att
säkerställa att man klarar av den biten. Som vi alla vet är det inget problem
idag är att tillhandahålla den typen av språklig service, inte heller inom det
kyrkliga.
Den andra delen av motionen, frågan om vem som i sista hand ska bestämma om, hur och när åländsk jord ska avyttras eller utarrenderas. Den
frågan lever i högsta grad kvar. Jag vill understryka att jag fortfarande anser
att det inte är i samklang med det åländska systemet att vi har fjärrstyrning
av det åländska jordägandet. Att det sitter ett antal personer i Borgå och bestämmer om en församling kan avyttra eller utarrenderar ett litet markområde för längre tid än tio år. I vissa fall har den här styrningen lett till direkt
hårresande situationer och t.o.m. att utvecklingen i det åländska samhället
har stagnerat. Den biten måste vi ha med oss i det fortsatta arbetet.
Som kulturutskottet föreslår, att föra frågan om Åland som ett eget kyrkoland till ramlagsmodellen och den kommande kommittén är naturlig. De tankar som vi har haft runt ramlagsprocessen och om vi har kyrkfrågorna med
som åländsk behörighet så vet vi att den dag vi bestämmer oss för att det är
ett nödvändigt steg att ta så finns kyrkofrågorna med inom ramen för den
åländska framtida behörigheten. Vi kan bestämma oss att ta det steget av
olika skäl, det kan vara p.g.a. nya språkliga omständigheter och det kan vara
jordfrågan som jag redan berörde. Om vi bestämmer oss för att vi ska ta över
kyrkofrågorna fullständigt till lagtinget vad gäller övergripande ordning och
församlingarna ska ha det inom sina egna händer, då vet vi att vi också kan
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förverkliga en sådan tanke. Då finns kyrkofrågorna med inom ramen för den
åländska framtida behörigheten.
De av er som har följt med processen inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland vet att av rent spontana orsaker har det uppstått ett helt nytt
stift med en egen biskop inom kyrkan. Skulle man då dra paralleller till den
åländska frågan så kunde man konstatera att församlingarna här skulle ha
makten i egna händer, om man så skulle önska i framtiden, d.v.s. bryta sig
loss och leva sitt eget liv, oavsett den formella tågordningen.
Vi vet alla att den nya lutherska stiftelsen har tillkommit under mycket
speciella omständigheter. Allting tyder på att de kommer att bli utstötta ur
den evangelisk-lutherska kyrkan. Det är i sista hand en fråga för Tammerfors
domkapitel.
Vi här på Åland föredrar en mera ordnade tillvaro. Både på kort och på
lång sikt bör man följa den formella processen.
Till sist, det finns ju även en skatteaspekt i detta som också har hunnit avskaffas under den här tiden. Ni kommer alla ihåg det allmänna avdraget och
det besvär av ekonomisk art som förorsakades de åländska församlingarna. I
och med att vi under resans gång har upphävt det allmänna avdraget i kommunalbeskattningen så har ju den frågan temporärt avförts från dagordningen och stärkt församlingarnas ekonomi. Herr talman, jag är nöjd för dagen,
tack.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag håller helt och hållet med ltl Jansson vad gäller att det
finns saker kvar att göra. Jag vill än en gång betona, eftersom vi valde
att föra det här arbetet vidare till den här parlamentariska kommittén,
så har vi valt att inte heller gå in och ta ställning till och fördjupa oss
mera i respektive sakfrågor som kommer fram i motionen. Vi har konstaterat att motionen har haft en effekt. Motionen, tillsammans med de
reaktioner som den fick på hemmaplan, har haft effekt på hur man behandlar sådana här frågor i kyrkans organisation just nu. Jag håller helt
och hållet med om att man måste hålla ögonen vidare öppna.
Det här handlar mycket om att de åländska församlingarna och dess
representanter, i de organ där vi har representation i den finska evangelisk-lutherska kyrkan, måste bli väldigt aktiva. Det visar nu också på att
aktivet ger resultat, som det har gett när det gäller nuvarande medlem i
både kyrkomötet och stiftsfullmäktige. Det är nog viktigt att vi får ut
signalen till de åländska församlingarna. Vill man ändra någonting så
ska man också använda sig av de möjligheterna man har, via förtroendevalda.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Jag håller absolut med utskottsordförande Ehn. Det
här visar vilken styrka man har i en aktiv representation, som vi kan
kalla det, i och med att det även kan finnas flera personer inblandade i
nämnda kyrkliga sammanhang. Man kan med facit i hand undra varför
vi inte ifrån åländsk sida var tillräckligt observanta när kyrkolag och
kyrkoordning ändrades i början på 2000-talet. Det är nog viktigt att
man ifrån åländsk sida tillsammans hela tiden ser vad som är på gång i
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större sammanhang och var det krävs insatser. Tack och lov har vi nu
fått för en bra representation i dessa sammanhang.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag håller helt och hållet med ltl Jansson vad gäller den biten.
När ltl Jansson tog upp detta med hur man ska komma vidare om
man i något skede kommer fram till att man vill ta över behörigheter. Vi
har också konstaterat i behandlingen, genom höranden, att det egentligen finns två möjligheter att ta sig vidare i ett sådant här ärende. Den ena
möjligheten är det som ltl Jansson nämnde, dvs att församlingarna
själva tar initiativ, försöker gå den vägen och hitta en form för det. Ltl
Jansson beskrev också de svårigheter som det kan finnas med detta.
Den andra biten är den naturliga för självstyrelsen dvs att man övertar behörigheten. I remissdiskussionen fanns det en viss tvekan
huruvida det var möjligt eller inte. Men enligt våra höranden i kulturutskottet så torde det inte vara några problem. Det kan bli praktiska bekymmer i själva genomförandet. Men att överföra behörigheten på detta
område till Ålands lagstiftningsbehörighet, det torde inte finnas något
bekymmer rent formellt i alla fall.
Ltl Harry Jansson, replik

Ja, även det sistnämnda beskedet gläder mig.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Folke Sjölund

Herr talman! Jag har naturligtvis full respekt för alla dem som har uppfattningen att Åland skulle bli ett eget kyrkoland. Däremot delar inte jag den
uppfattningen. Jag tror inte på projektet överhuvudtaget. Man borde sätta
saker och ting i proportion också. Jag tror inte på Åland som en självständig
stat. Jag tror inte heller då på att Ålands kyrka ska vara ett helt självständigt
kyrkoland. Vi är helt enkelt för små. Det betyder att vi skulle bygga upp ett
helt system, där vi skulle stifta kyrkolag. Vi skulle behöva ha en representation som ska utses, ett kyrkomöte. Vi behöver ha en ledare i den kyrkan, en
ärkebiskop. Det betyder också att vi behöver ha en hel förvaltning för ett
kyrkoland. Det här är ingenting som är gratis på något sätt. Det kommer att
fördyra hela hanteringen ganska avsevärt, särskilt med tanke på att kyrkoskatterna totalt på Åland inbringar ungefär 1,3 miljoner.
Kyrkans kostnader är ju någonting helt annat. För att kunna klara kyrkans
kostnader på Åland så får vi ett bidrag på dubbelt så mycket som kyrkoskatten inbringar, 2,6 miljoner, för driften av Ålands kyrkor och församlingar.
Ska vi då ha ett eget kyrkoland så betyder det att vi inte bara får tredubbla
kyrkoskatten utan förmodligen fyrdubbla skatten för att bära alla kostnader.
Då är frågan om församlingsmedlemmarna är redo att göra det? Det tvivlar
jag på. Jag gissar att det antagligen skulle bli en ganska massiv flykt ifrån
kyrkan, med en sådan utveckling.
I den här processen har åtminstone inte tillsvidare de åländska församlingarna blivit tillfrågade. Vad anser de åländska förhandlingarna om pro-

732

jektet Ålands kyrkoland? Jag sitter själv med i fullmäktige i Mariehamn, jag
kan inte påminna mig om att en sådan här frågeställning har varit uppe.
Vi har ytterligare en aspekt som är lite känslig. Kyrkan lever sitt liv i den
sekulariserade världen, vi här i lagtinget, den politiska sidan lever vårt liv.
Kyrkan ska ju ha en självständig ställning i vårt samhälle. Det betyder att
man inte ska blanda ihop kyrkans angelägenheter med det politiska livet och
processen som förekommer här. Det är viktigt att hålla de här sakerna åtskilda. Det uppstår en problematik när man ska diskutera projektet Åland
som eget kyrkoland. Det är inte oväsentligt, naturligtvis, nog hör det till att
man tillfrågar dem det berör när sådana här saker behandlas.
Jag tycker att kulturutskottets ordförande, Johan Ehn, alldeles riktigt påpekade att vi kan ju ifrån Ålands sida, genom att vara aktiva, påverka situationen för de åländska församlingarna inom ramen för Finland kyrka och
Borgå Stift. Det visar landshövding Lindbäcks verksamhet inom de här organen. Det går att påverka och det går att få goda lösningar för Åland. Det förutsätter naturligtvis, som alltid, att vi själva är aktiva, intresserade och driver
våra frågor.
För min del ser jag inte det här projektet som särdeles intressant och aktuellt. Jag tror att vi ska fortsätta att arbeta inom de ramar vi har idag.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Ltl Sjölund säger att han inte tror på Åland som ett eget
kyrkoland. Han tror inte heller på ett självständigt Åland. Det är ju ingen nyhet. Alltid när vi diskuterar utvecklingen av den åländska självbestämmanderätten så har ltl Sjölund invändningar. Han tror helt enkelt
inte på det. Han tycker inte det är intressant, som han avslutade sitt anförande med.
Men varför tycker han inte det? Svaret i det här fallet var att vi helt
enkelt var för små, som ltl Sjölund sade. Sedan räknade han upp ärkebiskop och förvaltning precis på samma sätt som man har i de stora nationalstaterna. Med tanke på att vi helt enkelt är för små, men dessa frågor löses på många andra håll i världen där det finns precis lika små
mikrostater motsvarande vår befolkningsstorlek. Skillnaden är, ltl
Sjölund, att man inte kopierar de enorma strukturerna som finns i stora
nationalstater. Det är det tankesättet som ltl Sjölund synbarligen har
väldigt svårt att frigöra sig ifrån.
Ltl Folke Sjölund, replik

Herr talman! Det är klart att vi har olika uppfattningar eftersom vi har
olika utgångspunkter. Jag tog upp de här benämningarna, kyrkomöte,
ärkebiskop osv, för att de finns i vår omvärld. Men oberoende av vilka
lösningar vi gör så måste det finnas en ledning av ett kyrkoland i någon
form. Det måste finnas en medlemsrepresentativ församling som fattar
beslut och det måste finnas en verkställande enhet som verkställer besluten. Det här blir för Ålands del frågan om ny administration som inte
är gratis.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är riktigt att ltl Sjölund och jag ofta har olika uppfattningar när vi
pratar om att utveckla den åländska självbestämmanderätten. Precis
som ltl Sjölund sade inledningsvis att han har respekt för min åsikt så
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har jag respekt för hans åsikt. Han säger att det här inte är intressant
och att vi ska bevara det vi har, som han avslutade sitt huvudanförande
med. Jag tror att vi behöver ha klart för oss att om vi håller fast vid allt,
exakt såsom det ser ut idag, så kommer Åland att få uppleva de kanske
allra största förändringarna, för omvärlden förändras ändå hela tiden, ltl
Sjölund. Vi måste också se till att vi anpassar oss.
Det är klart att det också måste finnas med en verkställande enhet för
Åland som ett kyrkoland. Men, man behöver inte kopiera de här enorma
strukturerna som finns omkring oss i stora nationalstater. När man är liten, som mikrostaterna är, så gäller det att vara flexibel och smart. Det
finns det massor av exempel på, om ltl Sjölund skulle vara intresserad
att ta del av dem.
Ltl Folke Sjölund, replik

Herr talman! Först vill jag rätta en fel uppfattning som ltl Eriksson sprider, nämligen att jag inte alls är intresserad av Ålands självbestämmande. Ja, det är jag i högsta grad, men jag är inte intresserad av Ålands
självständighet. Jag är intresserad av att utveckla Ålands självstyrelse,
där finns en skillnad.
Igen, det där kan man naturligtvis göra en bedömning av och det behöver man också göra. Man måste gå igenom och göra en kalkyl på vad
det skulle innebära att driva Åland som inget eget kyrkoland. Det måste
man göra så att man vet vad konsekvenserna för församlingsmedlemmarna blir. Det är högst väsentligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Ltl Sjölund säger att man i en behandling av en sådan här
motion måste höra församlingarna. Jag försökte i mitt huvudanförande
beskriva hur vi har valt att gå till väga när det gäller behandlingen av
den här motionen.
Vad gäller det sakliga innehållet, huruvida vi ska gå vidare med att bli
ett eget kyrkoland eller inte, har vi inte tagit ställning ifrån utskottets
sida. Vi har istället valt att föra hela frågan vidare till de diskussioner
som nu pågår gällande hur självstyrelsen ska utvecklas. Utgående ifrån
detta har vi också valt att inte gå in och ställa frågor till någon annan än
dem som direkt berördes av arbetet som har gjorts med att försöka få inflytande. Därav har vi heller inte gått in och frågat församlingarna, eftersom vi inte ämnade ta ställning. Jag kommer själv att återkomma och
ta ställning till frågan som sådan.
Ltl Folke Sjölund, replik

Herr talman! Min avsikt var nog inte att kritisera utskottet för dess behandling. Jag pekar på omständigheten att det är alldeles självklart att
församlingarnas och församlingsmedlemmarnas åsikt måste höras. I
vilket skede man gör det är sedan en annan sak. Jag menar att hörande
nog behöver göras, förrän man går vidare i syfte att förverkliga det här
projektet.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Bästa ltl Sjölund, det är ju inte första gången vi hör
tveksamheter från er sida när det gäller stegen på den åländska självstyrelsevägen. Om jag får skämta lite så är det tur att den nya Lutherstiftelsen inte hann hör ert missionerande om alla dubier som finns kopplade
till någon form av egen förvaltning. Med tanke på att de har 12 präster,
2000 medlemmar och de har egen biskop och ändå har de valt att ta det
här steget. Kanske ledamoten borde höras som expert innan Lutherstiftelsen går vidare. Det var lite mera skämtsamt.
Det allvarliga är att det finns vissa grundläggande värden som jag försökte belysa i mitt inlägg. Frågan är om dessa värden är så pass tunga
att vi borde gå vidare med tanken på Åland som ett eget kyrkoland?
Ltl Folke Sjölund, replik

Herr talman! Jag tror att vi ska lämna Lutherstiftelsen till sitt öde. Det
hör nog inte hemma i den här diskussionen. Jag respekterar de värderingar som var och en har och för fram. Det har man naturligtvis full frihet att göra. Det hoppas jag också att jag har.
Jag bygger nog min skepticism väldigt långt på att jag inte alls är
övertygad om att församlingsmedlemmarna på Åland är övertygade om
projektets förträfflighet, särskilt när de får reda på konsekvenserna och
framförallt de ekonomiska konsekvenserna. Jag har ingenting emot att
den här fråga utreds. Sedan är det en annan fråga; med vems resurser
ska det utredas?
Ltl Harry Jansson, replik

Kan vi uppfatta ledamotens sista kommentar i inlägget att han i sak inte
har något emot att ramlagsmodellen kommer in, även när det gäller
kyrkoaspekterna? Det är en ganska viktigt skiljelinje som vi är på väg att
få i åländsk politik inom regeringsblocket. Företrädare för liberalerna
säger att vi inte ska diskutera den här typen av aspekt inom ramen för
ramlagsmodellen. Det är viktigt att man kommer med besked på hur
man ser på det ifall de här tankarna, mot förmodan, finns förankrade
inom den liberala gruppen.
Jag anser att Åland som eget kyrkoland skulle vitalisera hela församlingslivet och därmed kyrkan i stort. Jag tror att det kunde återskapa en
del av det som det kyrkliga idag har förlorat, dvs närheten till människorna. Det skulle finnas mycket att vinna på en sådan modell.
Ltl Folke Sjölund, replik

Herr talman! Man kan spekulera om vilka effekter ett sådant här projekt
kunde få. Det kan vara tänkbart att det skulle vara vitaliserande. Det kan
också vara mycket sannolikt att det kan vara vitaliserande till en början.
Sedan vet man inte vad som händer om 5, 10 eller 20 år.
Jag tyckte inte riktigt om det här halvt hotfulla tonläget som ltl Jansson hade, men jag bortser ifrån det helt enkelt. Jag lämnar det därhän.
Jag tycker att vi ska fortsätta diskutera på saklig nivå. Jag har ingenting
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emot att saker och ting utreds. Man kan fråga sig hur, vem och med
vilka resurser en sådan här utredning ska göras?
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Föregående gång jag var upp stod jag här i egenskap av utskottets ordförande och fick då hålla mig till det som står i betänkandet.
Jag vill börja med att säga att jag för egen del, som en av undertecknare till
motionen, tror på en egen lagstiftningsbehörighet vad gäller kyrkan. Jag tror
att det är en naturlig utveckling i det läget när vi diskuterar utökad ram för
självstyrelsen. Jag ser det som en helt naturlig väg. Jag ska förklara varför jag
tycker på det sättet.
Ltl Sjölund säger att han förespråkar en fri kyrka, en åtskillnad med vad
som är stat och vad som är kyrka. Där är vi helt och hållet eniga. Det är detta
som jag tycker att är lite bekymmersamt med den finländska modellen idag.
Vi har någon slags konstig hybrid mellan en fri kyrka och en statskyrka. När
man senast förändrade konstruktionen och gick från statskyrka till det som vi
har idag så lämnade man ändå kvar någon slags hängslen från riksdagen.
Riksdagen har, varje gång, att ta ställning till huruvida den här föreslagna
lagförändringen av kyrkolagen är ok eller inte ok. För mig känns det här väldigt konstigt. Varför ska en organisationen som i övrigt vill bestämma över
sig själv och fatta sina egna beslut om lagstiftning sedan ha en överrock som
ska säga ok eller inte ok? Det känns för mig lite dumt. Jag hör till dem som
tycker att kyrkan ska vara helt och hållet fri från staten. Kyrkan ska existera
på samma grund som alla andra föreningar eller sammanslutningar som har
en religiös övertygelse. Det ska vara upp till mig personligen och er andra
personligen att välja vilka samfund ni ska tillerkänna er och man ska existera
på liknande grunder.
När det gäller detta att man är rädd för en överorganisation av kyrkan så är
det någonting som vi mycket enkelt här kan bestämma. Får jag min dröm i
uppfyllelse, dvs att vi inte ska ha en kontroll av kyrkan ifrån lagtingets sida,
då blir kyrkolagen väldigt enkel. Man beskriver helt enkelt vilka grundförutsättningar som gäller för att kunna registrera ett samfund. Sedan är det klart
med det. Det är upp till församlingarna att sedan bygga det övriga, där kommer förhandlingarna in i det hela. Hur vill de ha sin organisation?
Här kommer min andra ståndpunkt vad gäller församlingen idag. Jag har
snart tio år bakom mig som kyrkofullmäktigeledamot i Mariehamn. Den frustration, som jag känner över hur kyrkans styrs, den är inte liten. Det är en
mycket ålderdom struktur som är väldigt svår för den enskilda människan att
påverka. Till och med den enskilde fullmäktigeledamoten eller själva fullmäktige har väldigt svårt att kunna påverka någonting. Därför att man ständigt
möts av svaret; ”det där har ni inte någonting med att göra, detta är en fråga
för stiftsrådet eller det här är en fråga för kyrkomötet”.
Om vi tittar på hur beslutandestrukturen ser ut så ser den ut som den
kommunala strukturen såg ut någon gång på 60- och 70–talet. Vi ställer helt
horribla krav på att tjänstemän ska vara både andliga ledare och dessutom
klara av att sköta all kyrklig administration, allt från personalansvar till att se
till att arbetarskydd fungerar mm.
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Om vi fick möjligheten att själva organisera upp kyrkan så tror jag inte att
kyrkan skulle se ut på det här sättet. Jag tror inte att de åländska församlingarna känner sig tillfreds med dagens situation om man riktigt börjar fundera
efter.
Som ltl Sjölund var inne på så tror jag absolut det är viktigt, när man går
vidare med detta, att man låter församlingarna ha inflytande över hur saker
och ting ska gå till.
Genom att överta den övergripande behörigheten på det här området så
kan vi hjälpa till och faktiskt säkra upp att den evangelisk-lutherska kyrkan
också på Åland i framtiden är stark och livskraftig. Jag är rädd för att med
dagens inriktning så kommer det att vara väldigt få människor som kommer
att engagera sig i hur vår kyrka styrs, vilket är ett hot mot kyrkan. Jag tror
inte att hotet ligger i att vi skulle överta kyrkolagstiftningen. Tack, herr talman.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Jag delar till fullo ltl Ehns analys av den kyrkliga situationen. Sedan jag skrev den här motionen i mars 2008 så har jag haft
förmånen att bli en del av det kyrkliga. Jag delar till fullo av den analys
som ltl Ehn nyss presenterade. Det finns ett uppdämt behov av att förnya hela den kyrkliga strukturen. Med dagens strukturer och märkliga
beslutsordning är det svårt att göra någonting av konkret betydelse. Det
är därför som jag i tidigare anförande, i replikskiftet, sade att man skulle
kunna vitalisera hela den kyrkliga gemenskapen på Åland, en mer självständig kyrka.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Ltl Harry Jansson och jag är helt överens om det. Jag har
också exakt samma syn. Jag tror att en egen lagstiftningsbehörighet
skulle betyda vitalisering inom det mesta inom kyrkan. Man ska inte se
det som saliggörande, det krävs också ett engagemang från församlingsmedlemmarna.
För rättvisans skull bör man väl också konstatera att just den här kritiken som jag nu levererar mot kyrkans ålderdomliga sätt att ta styras,
den har man också börjat jobba med inom kyrkan och kyrkomötet. Man
tittar på hur man kunde komma vidare vad gäller att få en mera moderniserad kyrka. Det säger jag för tydlighetens skull. Den finländska kyrkan står inte stilla, men det är väldigt, väldigt trögt att få till stånd förändringar. Jag tror att det kunde se annorlunda ut om behörigheten på
det här området låg i våra händer.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Det är onekligen ett fantasieggande tema. Det är ju roligt att
höra att det finns fantasi i lagtinget. Jag tror att det kanske skulle vara bra att
först ta över beskattningen, som många har stått här och sagt, åtminstone
under de 30 år som jag har varit här. Att man ska ta över beskattningen innan
man tar över kyrkan.
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I likhet med ltl Folke Sjölund så tror jag nog att om man vill nå resultat så
är det här en munsbit som blir ännu svårare att svälja än beskattningsfrågan.
I beskattningsfrågan kanske man ändå kan få med rikspolitikerna med vissa
kloka argumentet, men här ska man dessutom ha med hela den finska kyrkan. Det är inte någon liten koloss att rubba. Det är en spontan politisk bedömning. Har man hemskt mycket tid kan man naturligtvis driva den här
frågan också.
Även om jag tycker att det var klokt och smart av utskottet att föra frågan
till den kommande parlamentariska kommittén för översyn av självstyrelselagen, så är det inte särskilt demokratiskt att inte höra en enda representanter för de åländska församlingarna. Man har inte ens hört landsprosten. Om
det skulle vara så att man i församlingarna inte alls är intresserade av det, då
har vi kört över de åländska församlingarna fullkomligt, om vi driver den här
frågan i armarna på självstyrelselagskommittén. Då kan ju förstås kommittén
höra församlingarna och komma fram till att nja, det här ska vi inte syssla
med. Då är det ett klart misslyckande om man har gjort den här frågan så
prestigefylld att den ska behandlas på den nivån. Om man har framgång, då
är det ganska oklart vad det ska leda till.
Om man tycker att detta är en väldigt prioriterad fråga är väl utträde ur
kyrkan och man bildar ett stift som är den snabbaste lösningen.
Att komma över markegendomarna lyckas man nog inte och inte kyrkorna
heller, antagligen, för kyrkorna ägs väl fortsättningsvis av den finska statskyrkan.
Om man förfasar sig över det religiösa förfallet i Finland och därför bör ha
ett eget stift så finns möjligheterna redan idag. Men det är väl inte det som
den här församlingen är så intresserad av, utan nog är det väl andra saker
som ligger bakom, framförallt kyrkans markegendomar som väl är rätt betydande på Åland.
Sedan har vi den här självstyrelsepolitiska symboliken, att man har en egen
kyrka. Det kan jag väl tycka att skulle vara småtrevligt på något vis. Men det
finns ju inte ekonomiska förutsättningar med dagens ekonomiska underlag.
Det förutsätter ju att vi får över beskattningen. Inte kommer vi att kunna ta
över kyrkobeskattningen om inte vi själva har beskattningen. Inte kan man
tänka sig att riksdagen och kyrkomötet skulle överlåta den rätten åt de
åländska församlingarna att besluta helt om.
Det här är nog en mycket komplicerad fråga. Framförallt, vad är motivet
riktigt? Vad är det som är så hemskt viktigt att vi just ska ta över kyrkan? De
som förespråkar detta har nämligen sagt att genom aktivitet inom stiftet kan
man åstadkomma betydande förändringar och förbättringar. Den här motionen och nuvarande representant har åstadkommit storverk.
På kort sikt verkar det inte finnas riktigt några stora behov att arbeta med
den här frågan, som jag ser det. Eftersom vi har en representant som på ett
adekvat sätt kan tillvarata åtminstone de språkliga rättigheterna.
Vad gällde detta med det allmänna avdraget så visade sig det ganska
snabbt att det var helt omöjligt. Där gick gränsen och det blev stopp. Att man
sedan skulle kunna gå längre, det tror jag inte på.
Jag tycker att det kanske är ett lite lättvindigt politiskt beslut att föra över
till kommittén som ska se över självstyrelselagen. Nog lär väl självstyrelsen
och ålänningarna överleva det här också.
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Jag tror nog att det nu krävs ganska mycket kunskap om hur kyrkorna är
organiserade, det skiljer sig mycket åt i Norden. Att vi på något sätt organiserar detta som någon förening eller någon annan vilken verksamhet som helst
på Åland, det tror jag inte är en adekvat bild av situationen. Kyrkan har ju beskattningsrätt, vilka bara kommunerna, kyrkan och staten har. Det är därför
som riksdagen håller i det här.
Herr talman! Med en egen kyrka ska vi väl ha någon sorts organisation.
Nog ska det väl vara en ärkebiskop om det ska vara någon stil på det. Det
finns nog många aspiranter, också i den här församlingen, för det, tror jag.
Vem skulle inte kunna tänka sig att avsluta sin karriär som ärkebiskop på
Åland? Det blir det minsta problemet.
Talmannen
Sju minuter.
Men sedan ska vi väl ha en egen prästutbildning också. Inte kan vi väl acceptera att det kommer präster lite härifrån och lite därifrån? Nog måste de
väl ha den rätta utbildningen? Sedan är det problematiskt med ekonomin.
Om inte kyrkorna tar upp skatter så blir beroende av kollekten. Med 3-4 procents deltagande från befolkningen på söndagarna, och det lär inte öka, så
blir det nog ganska magra löner både för biskopen och för hans präster.
Jag tror nog att det här kan bli en katastrof för den åländska kyrkan om
man inte riktigt går på djupet med saken. Men det var ett fantasieggande och
trevligt förslag och jag tycker att man kan filosofera och diskutera runt det.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! För att det första kan jag säga att ltl Barbro Sundback och
jag inte delar synen på hur självstyrelsen ska utvecklas. Jag tror på ramlagstänkandet. Det gör inte ltl Barbro Sundback, vilket vi har rett ut i tidigare debatter. Det är också grunden till att jag var med och stödde att
den här frågan förs vidare till kommittén. Därför att det är där som man
nu ska diskutera den typen av frågor.
Jag förstod inte riktigt resonemanget kring det allmänna avdraget.
Det kanske vore bra om ltl Sundback kunde utveckla lite vad man tänkte
på där?
Vi kan ta exempel där man har ordnat det så att kyrkan och stat är
helt och hållet avskilda ifrån varandra, det är Sverige. Jag tror att det var
socialdemokraterna som genomförde det, om jag inte minns helt fel. I
Sverige behöver man inte fråga staten före man gör vissa saker. Man har
fått friheten.
Angående utbildning, jag hör till dem som tycker att det skulle vara
jättebra om präster från Sverige, från andra nordiska länder eller varför
inte från europeiska länder, också kunde tjänstgöra hos oss. Ärkebiskop,
det vill jag inte bli!
Ltl Barbro Sundback, replik

Om vi nu ska vara riktigt ärliga, som det brukar heta härifrån talarstolen, så har vi kanske inte olika uppfattningar om ramlag, men däremot
är min politiska slutsats den att om man vill förändra vårt ekonomiska
system och samtidigt diskuterar man att den förändringen innebär att vi
ska få en ramlag, dvs vi ska få fullmakt att när vi vill och hur vi vill reformera vårt ekonomiska system, så kommer den part som sitter på
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andra sidan av bordet inte tycka att det är en bra lösning. Man ska nog
ha en typ av lagstiftning av självstyrelselagen som vi har idag och som
bygger på en viss tradition. Jag tror att man gör sig en björntjänst när
man driver ramlagsmodellen.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag tror inte vi behöver gå in på debatten kring ramlag, för
den har vi redan haft. Vi vet var våra olika synpunkter finns. Det rör heller inte dagens ärende. Vi har bara bestämt oss för att föra det här vidare
för en diskussion. Jag tänker inte gå vidare in i den diskussionen.
Jag inledde min replik till ltl Sundback här tidigare med att jag gärna
ville höra på vilket sätt hon avsåg att det allmänna avdraget visade på att
man inte var intresserad av att diskutera frågor överhuvudtaget. Mitt
minne säger mig att man inte kunde hindra det allmänna avdraget ifrån
kyrkans sida. Det allmänna avdraget fanns där och det fick man i dagsläget finna sig i. Ville man göra en förändring så skulle det innebära
kostnader för att förändra skattesystemet, såsom det är uppbyggt idag.
Det skulle i så fall belasta någon och det tänkte inte församlingarna på
rikssidan ta. Det hade då blivit en fråga för oss på den här sidan.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag måste ärligen säga att jag tror att ltl Johan Ehn är mera insatt i den
frågan. Om jag inte minns fel så hade den åländska representanten en
modell för hur det där skulle beaktas. Man skulle göra en lagändring,
men den föll inte i god jord, om man får uttala sig lite bibliskt i det här
sammanhanget.
När det gäller ekonomiska frågor så är kyrkan lika egoistisk som alla
andra. Man ser till sitt eget bästa. Att de åländska församlingarna skulle
kunna dra fördelar av att man har självstyrelse, det tror jag att ganska
snabbt väcker motstånd.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Ltl Sundback har i alla fall för stunden återgått till
den konservativa självstyrelsefållan. Vi ska tro att det är ett temporärt
bakslag.
Det som är med allvarligt är att ltl Sundback nu sågar hela ramlagsmodellen, själva konceptet som lagtinget enhälligt gott in för att vi ska
jobba efter. Vi ska parlamentariskt arbeta fram ett system som påminner om den s.k. danska modellen. Är det faktiskt så illa ställt att socialdemokraterna även har backat på den grundläggande biten? För en tid
sedan hörde vi att man hade ändrat sig vad gäller beskattningsfrågan.
Man har tydligen svårt att hålla en linje i de här frågorna.
Det är synd att ltl Sundback raljerar med en så pass viktig fråga som
markinnehavet och kyrkofrågan som sådan.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag tycker att ltl Harry Jansson ska vara lite försiktig med
att bedöma andras åsiktsändningar och linjedragningar. Den största linjedragningen, under den här mandatperioden, står väl ltl Harry Jansson
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för. Han har flyttat från ett parti som förfäktar självständighet till ett
parti som inte förfäktar självständighet. Det är verkligen att backa i
självstyrelsepolitiska ambitioner.
Jag har hela tiden sagt att jag inte har någonting emot ramlag. Jag
tror att det är politiskt taktiskt helt fel bedömning. Inte kommer vi att
förhindra majoriteten, inte kan vi heller, att jobba med ramlagar morgon, middag och kväll. När vi kommer till förhandlingsbordet så tror jag
att ltl Harry Jansson kommer att få backa.
Talmannen
Talmannen vill påminna om att vi nu debatterar Åland som eget kyrkoland.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack för det påpekande, herr talman, även om det alltid är lika lustigt att
höra ltl Barbro Sundback fantisera om saker och ting.
Det allvarliga är den raljerande tonen. Ltl Sundback likställer och påskiner att en önskan om ett eget Åland kyrkoland skulle handla om att få
överta markinnehavet. Bästa ledamoten, nog måste väl ledamoten ha
förstått att det finns djupare värden än så i kyrkolandstanken? Är det
faktiskt så att ledamoten föredrar att Borgå domkapitel exakt bestämmer hur de åländska församlingarna ska få hantera sina markegendomar. Är det så att ledamoten tycker att fjärrstyrningen är riktigt bra, sett
ur ett åländskt perspektiv?
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag ska svara så här till ltl Harry Jansson; den dag en majoritet av medlemmarna i de åländska församlingarna samfällt kommer till oss i lagtinget och ber oss att jobba för ett övertagande, då ställer jag upp. Men
inte på basen av några käcka självstyrelsekämpar som skriver ihop en
motion och som inte ens hör dem som är berörda. Det är inte i överensstämmelse med min demokratiska uppfattning om hur man förändrar
ett samhälle i grunden.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gun Carlson

Herr talman! Jag sade redan i en replik här att jag stöder kulturutskottets betänkande. Jag tror att det är bra om man kunde fundera på de här sakerna i
en kommande diskussion i den parlamentariska kommittén i arbetet med
självstyrelselagsrevisionen. Varför tycker jag det? Ja, därför att jag faktiskt
tror att det skulle vara till fördel för Ålands självstyrelse om Åland åtminstone
skulle kunna vara ett eget stift. Det är det minsta man borde diskutera. Vad
man sedan tänker med ett helt eget kyrkoland finns det många synpunkter
på. Det finns ingenting som hindrar att Åland skulle vara ett eget stift. Detta
har jag framfört förut många gånger. Det här är kanske inte heller en lagtingsfråga, men det är ändå möjligt. Vi kan se exempel på våra nordiska länder som har tillåtit sina små områden att vara egna stift.
Idag är det domkapitlet som styr församlingarna, precis som vi har hört i
replik. I alla detaljbestämmelser i kyrkan så är det domkapitlet som bestämmer.
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Många här, bland annat jag, har varit engagerade i kyrkoråd och ekonomisektioner. Det är frustrerande. Det är frustrerande för alla församlingar att ha
ett domkapitel som inte tillåter egna diskussioner och egna lösningar överhuvudtaget. Man ska inte säga att församlingarna har ett lamt eller inget intresse av att ändra. Det är bara det att församlingarna har genom åren lärt sig
att det inte går att ändra någonting. Man ska också komma ihåg att församlingarnas kyrkoråd alltid styrs av kyrkoherden. Kyrkoherdar är inte angelägna om att ändra alltför mycket eftersom det berör dem för mycket.
Jag tror också, precis som vi har hört, att en utveckling av den åländska kyrkoförvaltningen skulle vitalisera de åländska församlingarna och även skapa ett större intresse
för kyrkan.
Jag vill ännu en gång säga att jag tror att det skulle vara till fördel det här som kulturutskottet är inne för. Detta säger jag också som ersättare i såväl kyrkomötet som
stiftsfullmäktige, vilket jag är. Jag känner till en del av de här diskussionerna. Jag inser
också att det har hänt ganska mycket. Vår nuvarande ordinarie ledamot har fått upp
många problem på dagordningen och han har klarat av många svåra språkproblem.
Ännu en gång vill jag ge ett stöd för utskottet.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Om man vill öka de åländska församlingarnas autonomi och på något sätt koppla ihop det med självstyrelsen, så är just den
här tanken, som ltl Gun Carlson vid flera tillfällen fört fram, om eget
stift kanske mera realistiskt än ett eget kyrkoland. Jag känner också till
att hon har erfarenhet av arbetet inom den här verksamheten. Också jag
har varit aktiv där, visst är det väldigt byråkratiskt och krångligt. Det är
svårt för de små församlingarna att ordna sina affärer och sin verksamhet som de vill. Den enda lösningen på sikt är att kyrkan måste reformeras och bli modern. Det i sig är en svår uppgift.
Ltl Gun Carlson, replik

Jag får väl tacka för det stödet, det var i alla fall en sorts stöd för mina
tankar.
Utskottet säger att man vill utöka självstyrelsens behörighet genom
arbetet i den kommande parlamentariska kommittén, för att ytterligare
stärka diskussionerna om möjligheten att få en starkare egen åländsk
förvaltning när det gäller kyrkofrågorna på Åland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussion är avslutad.
Detaljbehandlingen vidtar. Först föreläggs betänkandets kläm och därefter motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs först betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Enda behandling
6

Betygsvärdering
Kulturutskottets betänkande (KU 6/2009-2010)
Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion (HM 25/2007-2008)
Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.
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Diskussion.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Vi har ytterligare ett betänkande från kulturutskottet. Det gäller
hemställningsmotion nr 25 från 2007-2008. Vtm Gun-Mari Lindholm motionerade om betygsvärdering.
Utskottet har tittat lite närmare på den här frågan som har varit väldigt aktuell under den senaste tiden. Man har då diskuterat det ur ett lite annorlunda perspektiv än vad motionen går ut på, dvs vilken antagningsgrupp
som åländska studerande ska tillhöra.
Vi lyckades med gemensamma krafter få till det att vi fortsätter att tillhöra
den svenska antagningsgruppen. Därför är de frågor, som vtm Gun-Mari
Lindholm ställer vad gäller betygsvärderingen, synnerligen viktiga.
Man kan konstatera att generellt sett kan man utgå ifrån att omräkningssystemet idag från åländska betyg till svenskt antagningsbetyg relativt sett är
rättvist. Tittar man på vad som krävs för att uppnå högsta antagningspoäng i
Sverige så är det t.ex. från Ålands lyceum ett medeltal på 9,5. Funderar man
på vad det betyder att i svenska mått gå ut med ett MVG i jämförelse med 9,5
så känns det rimligt. Man måste komma ihåg att det varierar något mellan
olika typer av utbildningar, eftersom vårt utbildningssystem inte ser riktigt
likadant ut som det svenska i utbildningssystemet. I Sverige får alla en gymnasieexamen. Vi har en skillnad mellan den teoretiska utbildningen i Ålands
lyceum museum och den yrkesutbildade utbildningen.
Vi kan ha vissa bekymmer när det gäller betygsvärderingen när det gäller
yrkesskolorna. När vi tittar framåt, som vi nämner i vårt betänkande, så
kommer Sverige att utveckla ett meritvärderingssystem som kommer att ge
extra poäng vid antagning om man har läst vissa typer av ämnen för vissa typer av linjer i svenska högskolan. Hur detta kommer att slå kan man inte i
dagsläget säga. Här måste man följa upp och se vad resultat blir.
Vad gäller den teoretiska sidan så kommer det att fungera relativt sett bra,
medan man är mera osäker när det gäller yrkesutbildningen. Före vi har fått
en första antagning så kan vi inte säga hur det kommer att gå. Här ber vi nu
landskapsregeringen att följa upp det.
Vårt förslag är att den här motionen förkastas, men att själva betänkande
bringas landskapsregeringen till kännedom, i vilket vi uppmanar till att följa
upp meritvärderingssystemets utfall för åländska studeranden.
Till sist, herr talman, man borde också fundera på om man vill ha en mera
rättvis bild av hur de åländska betygen räcker och hur ålänningar kunskaper
står sig mot svenska ungdomars kunskaper, då borde man göra gemensamma
prov för att åstadkomma detta. Gör man gemensamma prov kan vi också få
svar som kanske är mindre trevligt för oss. Att våra ungdomar kanske skulle
stå på en sämre grund rent kunskapsmässigt. Detta finns inte rakt av. Vi har
OECD:s redogörelser som till vissa delar kan användas för detta. Ska man få
det mera exakt så behöver man hitta en modell där man gör jämförelser mellan Sverige och Åland.
Vi föreslår det inte i vårt betänkande, men jag ville ändå nämna att detta
har diskuterats i utskottet. Tack, herr talman.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Det är som utskottsordförande Ehn sade att idag fungerar systemet bra.
Det är ett rättvist och bra system för åländska studeranden. Däremot är
det oklart hur det blir med det nya utvärderingssystemet.
Man skriver här att man uppmanar landskapsregeringen att följa resultatet för antagningen och framöver analysera och följa upp konsekvenserna med nödvändiga åtgärder. Detta skickar man till landskapsregeringens kännedom. Jag tycker att det här borde vara så självklart
från landskapsregeringens sida att man inte behöver ha ett sådant påpekande, för annars sköter man ju helt enkelt inte sitt jobb. Det måste ju
finnas någon orsak till att utskottet har skrivit så här. Har det kommit
fram några signaler under behandlingen i utskottet att landskapsregeringen inte kommer att sköta detta på ett bra sätt? Vad är bakgrunden
till den här uppmaningen?
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Bakgrunden till uppmaningen är att man egentligen förstärker det som vi har hört ifrån hörandet. Man poängterade det ifrån
landskapsregeringens sida att man har ett system idag som fungerar bra,
men man vet inte hur framtiden kommer att det se ut och då måste man
göra den här typen av uppföljningar. Vi ville ifrån utskottet sida förstärka detta ytterligare genom att också lagtinget uttalar det här via ett
betänkande. Det är därför som det finns med. Det är inte på det sättet
att vi inte tror att man skulle sköta den biten. Vi ville ytterligare trycka
på det ifrån lagtingets sida.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Camilla Gunell, replik

Tack, herr talman! Mycket av det som ltl Johan Ehn säger här i presentationen tycker jag att hör hemma i själva betänkandet. Det är viktiga
frågor som utskottet har jobbat med. Det förundrade mig lite att man
inte har med resonemanget kring jämförande med framförallt yrkesutbildningen och hur det kommer att utvecklas i framtiden. Varför har
man inte tagit in det resonemanget i betänkandet?
Likaså förundrade jag mig över att man inte har hört några från den
så kallade betygsgruppen. Det är personer som är utsedda och tillsatta
att särskilt följa med den här problematiken. Varför har man inte ägnat
den gruppen mera uppmärksamhet? De kan ju frågan bäst, som jag ser
det.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Den första frågan var gäller konsekvenserna så är det just
det som vi beskriver här. Vi kanske har varit något fåordiga, men vi ber
ju att landskapsregeringen ska följa upp konsekvenserna. Vi har inte velat bena ut det ytterligare i mindre delar. Vi skriver kort och gott att det
är konsekvenserna för det nya systemet som man ska följa upp. Det är
svar på den första frågan.
Vad gäller den andra frågan så är det enkelt. När vi hade behandlat
den här motionen så tyckte vi att det räckte, med de svar som vi fick från
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ministern och från en av de ansvariga på utbildningsavdelningen, för att
i det skede kunna skriva betänkandet. Vi hade säkert ytterligare kunnat
fördjupa problematiseringen av frågan om vi hade hört flera.
Utgående från att vi också har byte av antagningssystem, dvs att meritvärderingssystemet kommer in i bilden, så tyckte vi inte att det var
värt att lägga så mycket tid på det fortsatta arbetet. Man får mera fakta
på bordet i det läget när vi har upplevt den första hösten och vi ser hur
det går för våra åländska studeranden. Det facto så behöver man ytterligare några år, innan man vet hur situationen ser ut.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Camilla Gunell, replik

Betygsfrågorna är inte så enkla. Den här betygsgruppen är ju tillsatt för
att ha sakkunskapen om de här frågorna. Det kräver ganska mycket. Det
har under årens lopp behövts ganska mycket ansträngningar för att följa
med det här.
Poängen med den här motionen och det som är viktigt att gå vidare
med är att se till att både studerande från den studieförberedande utbildningen och från yrkesutbildningen att de i förlängningen hanteras
rättvist. Att man följer utvecklingen vad gäller betygsvärderingar så att
det gynnar båda grupperna likvärdigt.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Som de två sista meningarna säger; ”konsekvenserna för
de sökande från Åland är tillsvidare oklara. Utskottet vill därför uppmana landskapsregeringen att följa resultat från antagningen i höst
och framöver för att analysera och följa upp konsekvenserna med nödvändiga åtgärder.” Detta är precis det som ltl Gunell frågar efter här.
Som jag svarade i en tidigare replik så kunde vi säkert ha lagt ut texten
mera kring detta och problematisera dessa frågor. Vi tyckte att det här
räcker ganska bra som vägkost. Man måste se till att konsekvenserna är
klara och att man ser till att man får ut bästa möjliga för våra åländska
studeranden, precis på samma sätt som när man förde kampen om vilken antagningsgrupp man skulle tillhöra.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Talman! Jag ska inleda med att tacka utskottet för deras arbete. Den här motionen har varit i goda händer. Jag vet att det finns ett gediget intresse för utbildningsfrågor hos de personer som sitter i kulturutskottet.
Det kunde ha varit en fördel om man kanske hade sagt lite mera i betänkandet. Man kunde ha fört det resonemanget lite vidare. Det skulle ha kunnat
innehålla en hel del av det som utskottsordförande anförde nu i debatten. Jag
kan också förstå att det kanske inte är så lätt eftersom den här motionen
egentligen tar avstamp i en liten annan vinkel av den här frågan. Motionen är
ändå två år gammal och då rådde en annan situation. Motionen tar avstamp i
en annan verklighet än vad den har utvecklats till att bli idag.
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Det finns fortsättningsvis anledning att titta på de här frågorna. Nu ingår
de åländska ungdomarna i samma antagningsgrupp som de svenska eleverna.
Precis som ordförande sade, så är det ett resultat av mångas idoga arbete,
inte minst Sveriges generalkonsul på Åland som har varit väldigt behjälplig i
det här ärendet.
När meritvärderingssystemen kommer i gång är det väldigt viktigt att man
redan initialt är alert ifrån åländsk sida när man ser hur systemen kommer
att om slår ut, för det vet man inte med all säkerhet idag. Man vet inte hur de
olika behörigheterna kommer att räknas. Man kommer att ta i beaktande den
allmänna behörigheten och specifik behörighet, men man kommer också att
lägga vikt vid erfarenhet. Om man t.ex. har gått en gymnasieutbildning så har
man den allmänna behörigheten, men om man har haft en inriktning som är
till fördel för om man ska läsa till lärare då får man extra poäng för det. Man
kan också få extra poäng för att man har arbetat med barn eller har en annan
utbildning som är innanför det området. Det finns all orsak för landskapsregeringen att man följer upp detta.
Sedan sade utskottets ordförande Johan Ehn att det kunde vara bra med
någon form av betygsjämförelse; hur väl de åländska betygen håller i jämförelse med de svenska. Vi har ju ett prov, högskoleprovet, som görs både av
ålänningar och av svenskar. Enligt uppgift finns det ingen statistik där man
särskilt har tagit ut de åländska resultaten. Men det är kanske någonting som
man kunde anföra, att man gärna vill ha fram den statistiken, om man tycker
att det skulle vara till gagn för ålänningar.
Det här är nu helt subjektivt och också objektivt sett; jag tror att man står
sig väldigt väl i jämförelse med många utbildningar på gymnasienivå. Vi har
en väldigt hög nivå på vår allmänna gymnasieutbildning.
Det som är alldeles särskilt av vikt att man från landskapsregeringens sida
följer upp är hur yrkesutbildningen kommer att står sig i förhållande till den
allmänna gymnasieutbildning på Åland och när det gäller meritvärderingssystemet mot Sverige. Vi vet att det har varit mycket diskussioner om sociala
linjen inom yrkesskolan. Det är ju särskilt ett område som blir intressant. Vi
får hoppas att det inte blir förödande, utan att det blir intressant att se hur
det kommer att stå sig och hur det kommer att jämföras när man söker in till
hösten. Antagligen har man väl sökt redan, det brukar var den 15 april som
ansökningstiden går ut, efter det så vet man.
Det är ganska intressant, även om man inte privat har att göra med det, så
kan man följa upp detta på högskoleverkets hemsida. Jag tycker att det är
väldigt intressant att se poängbedömningarna och vad som krävs för de olika
utbildningarna. Det är väldigt, väldigt höga krav på vissa utbildningar. I min
motion har jag nämnt t.ex. läkare, tandläkare, jurist och psykolog som har
väldigt höga krav. Man säger idag att ungdomarna har en väldigt stor och
bred möjlighet till studier och att de kan välja så mycket mera. Men vi ska
också veta att kraven har blivit mycket högre. Om vi bara går tillbaka 20-25
år, många av dem som studerade då skulle idag inte komma in på de utbildningar man har gått. För kraven är så pass mycket högre. Det här har naturligtvis en följd, som vi också har talat om mycket här i salen, när det gäller
ungdomars välmående eller många gånger avsaknad av välmående. För att
det är väldigt hårda krav man har på sig.
Alla som jobbar med de här frågorna till gagn och fromma för de åländska
studerande gör en god gärning på många olika plan.
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Det här är en god väg och jag tackar för att man har kommit så här långt
med det, även om jag tycker att man kunde ha sagt lite mera. Men, vi vet att
det är den här vägen som motionerna oftast går, det blir ett så kallat positivt
förkastande, tack.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Vad gäller omfattningen av utlåtandet så kunde det säkert
ha varit lite längre. Det är hela tiden ett övervägande. När man skriver
det ena så kommer lätt det andra som man måste förklara osv. Jag tycket ändå att vi har gjort en relativt hyfsad avvägning i det här fallet.
Framförallt utgående från att man konstaterar att det behövs en uppföljning på detta.
När det gäller meritvärderingssystemets konsekvenser så måste man
vara väldigt observant, som vtm Lindholm var inne på. I det fallet tror
jag inte att vi kan förvänta oss att man i Sverige gör förändringarna. Då
måste förändringarna göras på våra egna utbildningar. Det är någonting
som vi har möjlighet att göra ganska enkelt med de verktyg vi har i dagsläget.
Angående hur man ska kunna jämföra betygen, det är en intressant
tanke som vtm Lindholm framför att titta på högskoleprovet. Högskoleprovet är ju helt skilt från betygssystemet i övrigt. Det mäter vissa typer
av kunskaper som man sedan separat kan söka sig in på. Det kan vara
ett sätt, men jag är inte säker på att det är det rätta.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Nej, det behöver inte vara det som är det mest lämpliga. Jag
kom att tänka på att vi idag har högskoleprovet gemensamt, om man
kan använda sig av det. Vi vet att det är många som kanske inte har tillräckligt höga betyg, men man klarar högskoleprovet väldigt bra ändå
och lyckas komma in på sin önskade utbildningslinje för att man får
höga poäng i högskoleprovet.
Vad beträffar meritvärderingssystemet så är det särskilt angeläget att
landskapsregeringen följer med detta och i god tid kan matcha poängsättningen på Åland så att man uppnår den totala poängen 22, 5 med
alla extra poäng man kan få. Att alla de utbildningarna som ger de allmänna och specifika poängen ryms in så att inte någon utbildning blir
utanför, så man har lite tankar nu med den här sociala linjen.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Vi kommer att återkomma till det i en motion som kommer här senare, där vi kommer att se komplikationerna i att ha en situation där vi har behörighet över utbildningsväsendet och kan styra det
själva men kanske inte har utbildningarna på hemmaplan, framförallt
de fortsatta utbildningarna. Jag delar helt och hållet vtm Lindholms
åsikt om att det här är viktiga frågor som man nu behöver följa upp. Jag
fick också den uppfattningen vid hörandet att utbildningsavdelningen är
väldigt väl medvetna om den här situationen och också kommer att följa
upp detta. Som framgår av utskottets betänkande har vi valt att ytterli-
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gare trycka på den här saken så att det ska vara ställt utom all tvivel att
även lagtinget ser på den här saken som mycket viktig.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Hur man kommer att hantera detta i fortsättningen är kanske
en av de viktigaste frågorna för dem som nu är unga. Det är lite tråkigt,
för att inte säga alarmerande att det är så väldigt få som inte deltar i arbetet här i plenum idag. Vi ser att det står många stolar tomma, också i
landskapsregeringen. Det kunde ha varit intressant att få veta från den
ansvariga i landskapsregeringen hur det här tas emot. Man ser ju på
förhand vilka frågor som kommer upp. Det skulle ha varit intressant att
få veta hennes åsikt i det här och var man står i den här frågan idag. Då
hade vi fått klara besked här och nu.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussion är avslutad.
Detaljbehandlingen vidtar. Först föreläggs betänkandets kläm och därefter motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs först betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Föredras
7

Kompensation för drivgarnsförbud
Ltl Fredrik Karlströms enkla fråga (EF 9/2009-2010)
Enkel fråga ska läsas upp av frågeställaren och därefter ger lantrådet eller därtill utsedd
minister svar på frågan. Frågeställaren får efter det hålla högst två anföranden som
också kan besvaras. Annan diskussion är inte tillåten.
För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan de övriga yttranden inte
får överstiga tre minuter.
Ltl Fredrik Karlström

Herr talman! Jag har lämnat in en enkel fråga och den lyder som följer: Laxfisket med drivgarn har sedan 1 januari 2008 varit förbjudet, detta fiske var
huvudsysslan för ett antal båtar och en viktig del av den åländska fiskerinäringen. I intilliggande regioner har yrkesfiskare kompenserats genom att man
beviljat de drabbade stöd för permanent avveckling av fiskeverksamhet. Till
dags dato har landskapsregeringen dock inte vidtagit någon åtgärd för att
lindra effekterna för de åländska drivgarnsfiskarna och de har ensamma fått
stå för kostnaderna efter det politiskt tagna beslutet om att införa förbud att
fiska med drivgarn.
Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Varför har inte
landskapsregeringen vidtagit åtgärder och kompenserat de åländska yrkesfiskare som förbjudits bedriva sin verksamhet och när kommer de yrkesfiskarna
bli behandlade på samma sätt som fiskare i intilliggande regioner?
Minister Jan-Erik Mattsson

Herr talman! Först en liten bakgrund. Avvecklingsstöd kan beviljas till fiskefartygsägare för att permanent avveckla fisket med sådana fiskefartyg som
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inte har möjlighet att fortsätta bedriva verksamheten till följd av gemenskapsbestämmelser. En sådan bestämmelse är beslutet om totalförbud för
fiske med drivgarn som trädde i kraft 1.1.2008. Det innebar att en del av fiskeflottan fråntogs sina möjligheter att fortsätta verksamheten.
Under den förra programperioden 2000-2006 beslöt landskapsregeringen
i juli 2004 att begära in anbud för permanent avveckling av fiskeriverksamhet, med anledning av att det hade fattats ett beslut om gradvis utfasning av
drivgarnsfisket. Totalt nio ansökningar om sammanlagt 2 miljoner euro kom
in. Enligt regelverket utgjorde dock högsta tillåtna skrotningsstöd ca 1,4 miljoner euro, utifrån en beräkningsmodell, som finns i en EG-förordning, 2792
från 1999, där man beaktade fartygets kapacitet och ålder. I april 2005 beviljade landskapsregeringen dessa fiskefartyg stöd för permanent avveckling att
verkställas genom fysik skrotning eller överföring till annat icke kommersiellt
ändamål. Stödnivån beslöts till 75 procent av fiskebåtarnas gängse marknadsvärde, vilket var mycket än lägre än den beräkningsmodell för maximal
stödnivå som anges i regelverket. Av de fartygsägare som beviljades stöd var
det endast en som accepterade stödet. Övriga fiskare ansåg att det beviljade
stödet var för lågt.
Landskapsregeringen kunde även erbjuda fiskare stöd för omstrukturering
för annan ersättande verksamhet och sysselsättning istället för det fiske man
tvingats avveckla. Sammanlagt tre fiskare beviljades detta stöd om maximalt
20 000 euro.
Nuvarande programperiod; kommissionen godkände landskapsregeringens nuvarande fiskeriprogram i november 2007. Landskapsregeringen hade
då valt att åtgärden om avvecklingsstöd inte skulle implementeras på Åland,
utan de bedömde att fiske och fiskkapaciteten var i balans.
I landskapsregeringens nuvarande handlingsprogram står; ”man ska se
över möjligheten till att kompensera de fiskare som drabbats av drivgarnsförbudet”. I samband med landskapsregeringens tillträde fattades beslut om
att anhålla om en ändring av det europeiska fiskeriprogrammet för att möjliggöra detta.
Europeiska kommissionen beslutade den 26.6.2009, för mindre än ett år
sedan, att godkänna en ändring av den åländska delen av det operativa programmet för fiskerinäringen 2007-2030. I programmet bestäms att landskapsregeringen fattar separat beslut om att implementera denna skrotningsåtgärd.
Under tiden mellan anhållan och godkännandet av programändringen har
landskapets ekonomiska situation förändrats, vilket medför att prioriteringar
och framskjutningar av åtgärder måste göras.
Programändringen som kommissionen godkände i somras omfattade även
sälskadeersättning till yrkesfisket. Det var en sådan åtgärd som gynnar
många fiskare och som landskapsregeringen prioriterade och således implementerade. Implementering av denna åtgärd har varit positiv för näringen
och ökat investeringsviljan hos fiskarna. En implementering av avvecklingsstödet skulle föranleda en omdisponering av medel inom strukturprogrammet, vilket i viss mån skulle innebära en omprioritering i programmet som
helhet. Detta måste således föregås av noga överväganden samt en bedömning om möjliga ersättningsnivåer beaktande finansieringsramen.
Till följd av det förändrade ekonomiska läget är det naturligt att omprioriteringar är nödvändiga. Även många andra politiska målsättningar i rege749

ringens handlingsprogram har tidsmässigt förflyttats för att resurserna avsevärt minskat.
Även i denna programperiod har landskapsregeringen möjlighet att bevilja
socioekonomisk kompensation till fiskare för att lindra effekten av en negativ
utveckling inom branschen. T.ex. genom diversifiering av verksamheten genom andra bisysslor. Stödet är högst 30 procent, men dock maximalt 50 000
euro. Inga fiskare har utnyttjat denna möjlighet under innevarande programperiod.
Med beaktande av näringsavdelningens preliminära budgetramar för 2011
är det möjligt att finansieringen till fiskeriprogrammet kommer att påverkas.
Landskapsregeringen kan således inte i nuläget fatta beslut om implementeringen av åtgärden eller ej.
Ltl Fredrik Karlström

Herr talman! Det var en lång historiebeskrivning. Det var givetvis så det hade
gått till, som minister Mattsson sade.
I Sverige och i Finland har regeringarna skött den här frågan på ett bra
sätt. Yrkesfiskare i både Sverige och Finland har blivit kompenserade. De har
även blivit kompenserade för sitt redskap. Det här är en yrkesgrupp som har
investerat i både redskap och båt och blivit förbjudna att utföra sin näring.
På grund av att man har haft en landskapsregering, den tidigare och den
nuvarande, som inte har fått ändan ur vagnen så är det den enda yrkesgrupp i
Europa som har fått stå med Svarte Petter kvar och kostnaderna för det här
horribla beslutet, som vi alla är överens om att drivgarnsförbudet är.
Vi har vetat om detta sedan 2005. Landskapsregeringen har kunnat jobba
med detta i fem år. Förra landskapsregeringen gjorde det och kom med ett
skamligt förslag som gick ut på 75 procent av ett marknadsvärde. Ett marknadsvärde som är noll på en båt som inte får användas. Som minister Mattsson sade så tackade yrkesfiskarna nej till den kompensationen.
Det är beklagligt att man nu p.g.a. att man har dragit ut på det här ärendet
så pass länge. Svaret jag fick av minister Mattsson är ytterst beklämmande.
Åland är det sämsta ställe i världen att vara yrkesfiskare på. Man blir sämre
behandlad här än vad man blir i Finland och Sverige. Det är samma vatten
som det fiskas i. Det är beklämmande.
Minister Jan-Erik Mattsson

Herr talman! Visst kan man säga att det är beklämmande. Jag understöder
att det var horribla beslut som EU fattade om att förbjuda drivgarnsfisket i
Östersjön. Man har väl sett en tumlare här under de senaste 50 åren, möjligen. Man kan inte ens verifiera det till 100 procent.
När det gäller implementeringen så har nog den här regeringen faktiskt
haft ändan ur vagnen och jobbat på så bra som man har kunnat. Beslutet om
att ändra programmet är ingenting som man springer till Bryssel och kommer hem med dagen efter. Det tog faktiskt så pass länge som ett och ett halvt
år för att få detta gjort. Jag kan inte uttala mig om anledningen till att det
drog ut väldigt långt på tiden. Nu är i alla fall programmet ändrat.
Viljan från början från den här regeringen, som jag uttalade, är att vi har
ändrat programmet för att möjliggöra stödet. Nu måste det stödet implementeras i hela den åländska ekonomin, det måste tas i beaktande. Vad är den
framtida vägen när det gäller fiskerisektorn?
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Den effekt toleransstödet till fiskarna har fått har lett till att höja på investeringsviljan till att öka det kustnära fisket. Det är ändå är en stor faktor på
Åland, vi får upp ganska mycket fisk. Vi borde om möjligt vara självförsörjande.
När det gäller de åländska fiskarna så fanns det en målsättning, och den
finns nog kvar, att de inte ska behöva bli behandlade sämre än någon annan.
Ltl Fredrik Karlström

Herr talman! Den målsättningen föder man inga barn på. Denna har investerat dyra pengar i både redskap och båtar och de får inte fortsätta bedriva sin
näring på grund av att Finland sade ja till att införa förbudet. Det var två länder i Europa, Spanien och Italien, som var emot ett förbud. Sverige och Finland sade ja. Sverige och Finland har också tagit konsekvenserna av att man
har sagt ja. På Åland har vi inte längre rätt att bestämma över våra egna vatten. Vi har givit bort det till Bryssel. Då tycker man åtminstone att man skulle
följa samma riktlinjer som våra närliggande regioner när det gäller kompensation till dem som blivit drabbade.
Att regeringen har en vilja och en önskan att göra det bästa av situationen
räcker inte i det här fallet. För att man har dragit ut det på tiden så pass länge
och den ekonomiska verkligheten har kommit i fatt landskapet Åland, så blir
det ett faktum att det är de åländska yrkesfiskarna som får ta den ekonomiska
smällen för att landskapsregeringen inte har hanterat det här ärendet som
man borde göra. Till och med justitiekanslern har ju skrivit ett utlåtande där
han förundras över hur man kan hantera ett ärende så här dåligt.
Jag vet inte riktigt vad jag ska säga till de åländska yrkesfiskarna. Man kan
väl säga att man i alla fall får veta att landskapsregeringen vill, men att ingenting har hänt. Troligtvis kommer man inte att kunna se en så stor förändring
framöver heller. Återigen tycker jag att det är beklagligt.
Minister Jan-Erik Mattsson

Ja, den ekonomiska situationen, herr talman, är definitivt att beklaga. Det
målprogram för fiskerinäringen som näringsavdelningen har är fortfarande
kvar. Nu gäller det att bestämma sig för hur pengarna ska fördelas och användas. Det får vi återkomma i samband med tilläggsbudgeten och den ordinarie budgeten för 2011.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Föredras
8

Tillämpningsanvisningar för ordningslagen
Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 10/2009-2010)
Enkel fråga ska läsas upp av frågeställaren och därefter ger lantrådet eller därtill utsedd
minister svar på frågan. Frågeställaren får efter det hålla högst två anföranden som
också kan besvaras. Annan diskussion är inte tillåten.
För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan de övriga yttranden inte
får överstiga tre minuter.
Ltl Barbro Sundback

Tack, herr talman! Den åländska ordningslagstiftningen är i stora drag blankettlagstiftning som innehåller vissa bestämmelser som avviker från motsva-
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rande rikslagstiftning. Landskapsregeringen har inte utfärdat några anvisningar för tillämpningen av den åländska ordningslagstiftningen. Polisen på
Åland anser detta vara en stor brist och många inom polisen anser att rättssäkerheten är i fara.
Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Avser landskapsregeringen utfärda tillämpningsanvisningar för den åländska ordningslagstiftningen eller anser landskapsregeringen att behov inte föreligger och att
rättssäkerheten är tryggad?
Minister Roger Eriksson

Herr talman! Frågeställare undrar om landskapet har för avsikt att utfärda
tillämpningsanvisningar på grund av den nya ordningslagstiftningen, eller
om vi anser att det inte föreligger ett behov. Och vidare vad landskapsregeringen anser om att rättssäkerheten är tryggad.
Herr talman! Inledningsvis kan jag nämna att om polismyndigheterna anser att det finns ett behov så bör landskapsregeringen överväga att utfärda
tillämpningsdirektiv och eller annan information för den nya ordningslagen.
Ltl Sundback tar upp en viktig sak och troligtvis har vi en viss samsyn i frågan. I dagsläget har vi inte fått några konkreta förfrågningar från polismyndigheterna. Men vi ska ta upp den här frågan.
Om man tar bakgrunden i beaktande så har vi ett ganska stort lagpaket på
gång. Det är ordningslagen, lag om ordningsvakter, lag om privata säkerhetstjänster och lag om sammankomster. De här fyra lagarna har just passerat
lagstiftningskontrollen. Vi ha ambitionen att de här lagarna ska träda i kraft
den 1 juni i år. I samband med dessa ganska omfattande lagförändringar har
vi i förvaltningen börjat planera ett informationspaket, som berör alla dessa
fyra lagar. Detta arbete är i initialt skede och det pågår. Hur det ser ut är för
tidigt att säga, herr talman. Här ska det finnas information om tillämpning av
dessa lagar.
I lagtillämpningar ska man normalt nyttja de olika rättkällorna. I sin renaste form är det lagen och lagtexten. Man kan också beakta lagens förarbeten
och utskottsbetänkanden mm.
Det som frågeställaren specifikt har frågat efter, ordningslagen, där kan
man även i tillämpliga delar se hur man har resonerat i regeringspropositionen till ordningslagen. Man kan använda utskottsbetänkanden. Även lagutskottet i det här fallet hos oss ger en värdefull information.
Landskapsregeringen bistår förstås polismyndigheten bl.a. vid arbetsplatsskolning där man med fördel kan ta upp den nya ordningslagen.
Avslutningsvis, herr talman, frågeställaren är ute i ett gott ärende. Jag tror
att vi har en samsyn här. Landskapsregeringen bevakar den här frågan. Om
det upptäcks att det finns ett behov av tillämpningsanvisningar, annan information, eller utbildning så är landskapet beredd att bistå polismyndigheten.
Ltl Barbro Sundback

Jag får tacka för svaret. Jag uppfattade det som att ansvariga ministern är
öppen för om det finns behov av att komma polisen till mötes.
Lagutskottet gjorde ett studiebesök hos polisen. Missnöjet var förvånansvärt kraftigt. Jag uppfattade att poliskåren helst av allt ville ha rikslagstiftning
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för då fick de per automatik anvisningar och rättsfall osv. Om de, som ska tilllämpa lagen och vaka över ordningen, inte tycker att de har tillräckligt med
kött på benen att tillämpa lagen så är det landskapsregeringens ansvar. Det
står i lagarna att man ska och kan utfärda anvisningar.
Nu har väl landskapsregeringen en expert, f.d. polischefen, som ansvarar
för sådan här ärenden. Skulle det inte vara lämpligt att han gjorde anvisningar till dessa nya lagar? Så att polisen inte upplever samma belägenhet som
man nu gör med de gällande lagarna.
Minister Roger Eriksson

Tack, herr talman! Jag kan konstatera att vi har tänkt på samma sätt. Det är
just den tjänsteman inom förvaltningen som tittar på de här frågorna, på basen av hans kunskaper och erfarenheter sedan tidigare. Det som också framkom här, om man har en blankettlagstiftning så kommer alla de här fördelarna med på köpet, det är riktigt. Vi har tittat på landskapslagen om ordningslagen där det finns ganska stora likheter, men det finns även avvikelser. Där
har vi tänkt att tjänstemännen ska göra tillämpningsanvisningar eller andra
föreskrifter.
Herr talman! Avslutningsvis kan jag nämna att på rikssidan har man inte
ansett det nödvändigt med tillämpningsanvisningar för ordningslagstiftningen.
Ltl Barbro Sundback

I svaret på min första fråga så konstaterade ansvariga ministern att det inte
har funnits några propåer om behovet av anvisningar. Det är inte alls länge
sedan som man kunde läsa i medierna att polischefen sade att måttet nu var
rågat. Det förvånar mig lite att man inte inom landskapsregeringen känner
till det allvarliga missnöje som finns bland poliskåren. Man känner verkligen
att det inte är någon som riktigt tar de här sakerna på allvar.
Det framkom också andra saker, att vår lagstiftning inte är tillfyllest. Man
saknar en terrängtrafiklag. Det betyder att en tioåring kan köra bil på Slemmern utan att någon kan ingripa. Vi har på Åland någon sorts polismannens
stopptecken, som inte finns någon annanstans i världen. Vi får hoppas att polisen inte behöver visa så mycket tecken, för ingen kommer att begripa vad de
menar. Det finns också några komplikationer med trafikbrottslagen, vilken
inte kan fullföljas för att vissa moment regleras i besiktninglagen.
Trots att vi har tagit många lagar så ger det mig ändå ett intryck av att det
finns många luckor och många saker som behöver göras. Är det inte dags att
se till att det här blir skött? Den expertis som vi har på området för tillfället,
inget vore väl naturligare än att han går in med krafttag och jobbar med det
här, som regeringen annars är så ivrig på.
Minister Roger Eriksson

Tack, herr talman! Ltl Sundback tog upp ett lagstiftningsbehov som finns ute
i det åländska samhället. Det är vi väl medvetna om. Man måste sätta våra resurser och våra kraftansträngningar där vi anser att det är mest nödvändigt.
Den här stora kraftansträngningen hade vi när vi fick dessa fyra lagar, som
jag just nämnde. Vi ska försöka att få lagarna att träda i kraft den 1 juni i år.
Det är en stor lagändring. Det här har efterfrågats både av polismyndigheten
och av andra myndigheter, bl.a. av rederiverksamheten.
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Informationspaketet började vi redan med före debatten i massmedia. Vi
har nog haft en viss framförhållning också.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Remiss efter bordläggning
9

Frivilligorganisationernas samhällsekonomiska betydelse
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 28/2009-2010)
Ärende nr 9 avförs och tas upp vid ett senare tillfälle.

Remiss
10

Frivilliga brandkårerna
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 5/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Ltl Anders Eriksson

På Åland har det fram till 1 januari 2008 funnits tre branddistrikt med egna
organisationer och egna brandchefer. Men den 1 januari 2008 gick södra och
norra Ålands branddistrikt ihop. Det resulterade i att det finns en brandchef
på hela fasta Åland och Vårdö, förutom Mariehamn som har sin egen organisation.
Räddningsområdet Ålands landskommuner, som förkortas RÅL, håller
dessutom på att implementera befolkningsskyddet i sin organisation för att få
en klar helhetsbild och en enhet som sköter hela den biten.
I likhet med den debatt vi har haft om nödvändigheten av skyddsrum så
borde man kanske titta på befolkningsskyddet också. Det är ganska arbetsdrygt. Vad som kommer ut ur detta kan man alltid fundera på.
Herr talman! Det var inte så länge sedan som det ställdes en fråga om när
nya räddningslagen skulle uppfyllas. Jag tycker att man uppfyller nya andemeningen redan, om man ser det på följande vis: Ålands landskapsregering
är huvudansvarig för Ålands räddningsområde med en räddningsinspektör
som ledande tjänsteman. Inom detta område finns det två distrikt; Mariehamn och Ålands landskommuner, mellan dem finns det jourberedskapsavtal
för att säkerställa att det alltid finns tillgång till en räddningsledare, men
även att det inte sitter två stycken i beredskap dygnet runt med de höga kostnader detta medför.
Fördelen med detta är att man inte blandar ihop den avlönade ordinarie
brandkårsverksamheten med den frivilliga brandkårsverksamheten. Inom
räddningsområdet Åland, RÅL, finns det bara frivillig brandkårsverksamhet.
Dess organisation är uppbyggd runt denna typ av verksamhet. Brandchefen
är i behov av att alla frivilliga brandkårer fungerar och stöttar deras verksamhet, eftersom FBK:arna är brandchefens högra hand och sköter räddningsarbetet och delar av den förebyggande verksamheten, tex ungdomsverksamheten. De här tryggar förhoppningsvis FBK verksamheten i framtiden.
Herr talman! Ideellt arbete är någonting som försvinner alltmer. Om man
bor i Mariehamn är det svårt att tänka sig hur ideellt arbete fungerar ute i
skärgården. Om vi tar Sottunga, som exempel, där man frivilligt far och
hämta varor till butiken osv, det är en helt annan situation. Men, brandvä-
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sendet är en av de få sektorerna där det ideella arbetet fortfarande fungerar
bra. Det frivilliga brandväsendet är en otrolig resurs för de små åländska
kommunerna. Vi kan snabbt räkna ut hur stora kostnader kommunerna
skulle drabbas av om vi skulle ha ett avlönat brandväsende.
Brandmannauppdraget är ansvarsfullt och kräver stor kunskap, men i dagens tillkrånglade samhälle tenderar lätt krav och regler att gå till överdrift.
Denna motion syftar till att väcka frågan om att de regler och krav som ställs
på brandkårerna inte ska bli så rigorösa att det i förläggningen omöjliggör ett
frivilligt brandväsende.
Efter att jag lämnade in den här motionen har jag faktiskt fått många signaler ifrån olika brandkårer runt om på Åland där man påstår att vi redan är
där. Jag har inte den kunskapen att jag kan avgöra om det är så, men jag är
orolig för den här utvecklingen. Jag hoppas om man tittar noga på det i utskottet.
Det är långa utbildningar, som det är helt okej att en avlönad brandkår går,
men om man ska göra det på frivillig basis så blir det lätt betungande.
Brandmannauppdraget är ansvarsfullt och kräver stor kunskap, som jag sade
tidigare.
Det som har kommit till min kännedom är detta med höghöjdskurser, som
många har påtalat. Man har nämnt som exempel när taket höll på att rasa in
på Optinova, skulle man då ha följt vår nya räddningslag så skulle man inte
ha kunnat vara där uppe på taket utan räddningsselar och en hel del arrangemang. Har man 40 personer uppe på ett tak med räddningsselar så dröjer det inte länge innan de har trasslat in sig i varandra, det tror jag att alla
förstår. De facto blev de frivilliga brandkårerna tvungna att bryta mot lagen
för att få saker och ting att fungera.
Man kan rimligtvis inte arbeta med räddningsverksamhet, om lagen ska
följas fullt ut, utan att det finns kårledare som tar ansvar för att gå lite på sidan av lagstiftningen för att kunna göra insatser på rimliga villkor. Detta fungerar ju tills någonting händer, och den chefen får sitt straff för att man inte
har följt lagen, då tror jag att vi alla vet vad konsekvenserna av det blir.
Talman! Det kan noteras att det redan nu inom vissa kommuner börjar
uppstå svårigheter att få ledare till brandkårerna. Svårigheter som förstås
ökar om det ställs överstora krav som gör uppdragen för betungande. Vi har
kunnat läsa i massmedia om de problem man har haft i Föglö. Jag känner
inte till om det är detta som ligger bakom eller vad som är problemen. Nu har
jag förstått att man kanske på väg att få till stånd ett avtal mellan frivilliga
brandkåren och Föglö kommun. Man har diskuterat alternativ som att man
skulle flyga ut en räddningsstyrka ifrån räddningsverket i Mariehamn eller att
Lemland och Lumparlands brandkårer skulle ställa upp. Men vi vet vad som
kan hända om brandkåren ska ta en färja som tar en halvtimme, ibland
kanske lite längre. Jag tror att det är väldigt viktigt, speciellt i skärgårdssamhällen att det finns en frivillig brandkår.
Avslutningsvis vill jag säga att jag föreslår att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att vidta en översyn av det regelverk som styr de frivilliga brandkårernas verksamhet så att onödiga krav och regler elimineras. För
att vi på sikt ska kunna se till att den frivilliga brandkårens verksamhet ska
kunna fortsätta, annars tror jag verkligen att vi har ställt till det igen.
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Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Det är en mycket intressant motion som ltl Anders Eriksson har lagt. Jag ska med nöje delta i den här diskussionen.
Inledningsvis skulle vilja ställa en retorisk fråga till ltl Anders Eriksson. Man säger att upplevelsen är att man fyller nuvarande lagstiftningskrav genom att man samarbetar enbart på jourberedskapen för befälen. I lagstiftningen sägs att genom att slå samman myndighetsutövningen och det förebyggande arbetet ska man uppnå effekter på just det
som inte berör den frivilliga sidan. Men vad gäller myndighetsutövande
och det förebyggande arbetet så har vi det uppdelat och följer inte den
lagstiftning som lagtinget tog under föregående mandatperiod. Det
skulle vara intressant om ltl Anders Eriksson kunde utveckla resonemanget hur man kommer till den situationen att man kan säga att det
uppfyller lagstiftningen?
Ltl Anders Eriksson, replik

Om man ser det på det sättet att landskapsregeringen är huvudansvarig
för Ålands räddningsområde då uppfyller man lagstiftningen.
Jag tror säkert att det finns olika orsaker till att man ifrån Mariehamns stads sida driver på den här verksamheten. Med tanke på de signaler jag har fått så tror jag det är väldigt viktigt att man i utskottet
också tittar igenom det här. Märkväl, ltl Ehn, det kan vara så att den
tolkning ni gör är rätt och den tolkning jag gör är fel. Men konsekvenserna av detta kan i förlängningen bli att man riskerar det frivilliga
brandkårsväsendet, det är jag väldigt orolig för.
Motionen tar sikte på att man tittar genom de regelverk som ställs på
utbildningar osv. Det andra ville jag bara nämna som en bakgrund till
själva motionen.
Ltl Johan Ehn, replik

Talman! Ser man på rollfördelningen inom räddningsväsendet, enligt
räddningslagen, så har man ganska tydlig sådan. För det första är det
operativa ansvaret kommunens. Det är kommunerna som ska se till att
man har en brandkår. Man tecknar ett avtal med en frivillig brandkår eller man anställer folk för att göra den biten.
Vad gäller det förebyggande arbetet och myndighetsutövningen sägs
att man ska samarbeta kring detta. Där kan nog landskapsregeringen i
dagsläget inte komma in, eftersom man samtidigt är övervakande myndighet. Landskapsregeringen övervakar att kommunerna faktiskt uppfyller kraven som ställs i lagen på hur myndighetsutövningen ska ske
och hur det förebyggande arbete följs upp osv. Det skulle i så fall bli en
ganska stor intressekonflikt om den övervakande myndigheten skulle
vara utförare i samma veva som man ska övervaka. Det är ungefär som
att övervaka sig själv. Samma tjänsteman skulle både ha ett huvudansvar och ett övervakande ansvar. Då blir det väldigt konstigt.
Ltl Anders Eriksson, replik

I strikt formellt hänseende så har ltl Johan Ehn rätt, det håller jag med
dem. Jag kan öppet erkänna att när vi behandlade den nya räddningslagen här i lagtinget så var inte jag medveten om det här. Det finns en väldigt stor rädsla ifrån de frivilliga brandkårernas sida att man på något
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sätt ska hamna under Mariehamns stad och under den organisation som
finns där. Den rädslan tycker jag att man behöver ta på allvar, också
ifrån utskottet när man går in i den här motionen och tittar på den biten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Tack, herr talman! Jag tycker att ltl Eriksson tar upp en viktig sak här i
sin motion. När det gäller det frivilliga arbetet har vi noterat i flera
kommuner att det här börjar bli ett problem. Vi kan ändå inte komma
ifrån att en viss utbildning och en viss behörighet behövs för att man ska
kunna utföra det här jobbet bland frivilliga brandkårerna. Det är säkert
en ganska svår balansgång. Det kanske finns andra sätt att uppmuntra
till frivilligt arbete inom brandkåren. Det finns ju andra morötter också.
Ltl Anders Eriksson, replik

Självklart, jag sade själv i min presentation att brandmannauppdraget är
ansvarsfullt. När det t.ex. gäller rökdykarverksamheten så är det självklart att man måste veta vad man gör. Det går inte att skicka in några
"blåbär" som inte har gått någon utbildning överhuvudtaget.
Huvudmeningen med den här motionen är att se till att inte kraven
går för långt. I alla sammanhang krånglas saker och ting till. Även om vi
politiker vart fjärde år säger att vi ska minska på byråkratin så har utvecklingen hela tiden gått åt motsatta hållet. När det gäller ett avlönat
brandväsende, som t ex inom Mariehamn, så är det inga problem för
personalen att gå på utbildning på arbetstid. Men om folk ute i de frivilliga brandkårerna ska ha samma krav på sig, så tror jag att man behöver
föra ett resonemang om det ska vara lika eller olika krav, så att det inte
blir ett resonemang om att man har en A- och en B- brandkår. De är lika
viktiga båda två.
Det är just här som jag vill ha avstämma att inte kraven går för långt.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Tack, herr talman! Jag kan hålla med om att kraven kanske kan gå långt.
Eftersom de frivilliga brandkårerna har avtal med kommunerna så
borde det här ingå i den kommunala verksamheten. De ska kunna få den
här utbildningen gratis på sin arbetstid. Kommunen borde betala det.
Det borde vara på det sättet. Jag undrar om det inte är på det sättet
också. Åtminstone i Sund har vi betalat en del utbildning via kommunen
för dem som står i spetsen för brandkåren. Jag skulle kunna tänka mig
att det här skulle kunna ske på samma sätt i alla kommuner.
Ltl Anders Eriksson, replik

Den här frågeställningen kan jag faktiskt inte. Därför vill jag inte svara
desto mera på det. Jag tror, på basen av de samtal jag har haft med olika
brandkårrister och kommunpolitiker, att det verkar finnas lite olika
praxis. Det kan vara svårt att få ledigt ifrån sin ordinarie arbetstid, beroende på var man arbetar, för den här typen av utbildning. Sedan är det
säkert så att alla som har familjer och små barn vill inte lägga bort hela
helgerna på utbildningspaket. Jag tycker att man bör titta på det här i
god tid.
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Som direkt svar på ltl Dahls fråga så känner jag inte till hur det är, jag
tror det är varierande.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Ltl Anders Eriksson och jag brukar ofta vara mer eller mindre
helt överens. I det här fallet är vi inte riktigt överens. Jag ska säga vad jag inte
är överens med ltl Eriksson om.
Jag tycker att den här motionen går åt fel håll. Att man ska minska säkerheten och utbildningen för brandkåren för att de ska överleva. Det är nog
tvärtom. Om man som brandkårrist ska överleva så måste man ha utbildning
i de säkerhetssystem som ska använda.
Den här motionen andas lite ensidig rådgivning från visst håll. När det gäller diskussionen om gemensamt distrikt så präglas den lite av det kalla kriget
mellan Jomala och Mariehamn.
För mig som lemlänning och aktiv i Lemlands frivilliga brandkår ser jag
det inte alls så här. När det gäller samarbete så är inte Lemland rädd för att
bli under Mariehamn. Tvärtom, vi har en mycket god relation på flera plan
med Mariehamn. Vi köper också tjänster av Mariehamn när det gäller räddningstjänster för Järsö och Nåtö området.
Angående diskussionen om att samarbetet med Mariehamn skulle innebära att de frivilliga kårerna hotas, då skulle ju inte alls Strandnäs brandkår
existera, om man ser det så. Men det är en av de livligaste kårerna. Man ska
nog tvärtom se det som att den frivilliga verksamheten kan leva i symbios
med proffsen vid räddningsverket. Räddningsverket kan också ha en rekryteringsbas i de frivilliga kårerna, där man kan ta steget och bli brandman, ambulanschaufför och jobba på räddningsverket. Bara man gör det på rätt sätt
så behöver man inte vara rädd för varandra.
Motionen tar sikte åt fel håll, tycker jag. Det är ju inget alternativ att
minska säkerheten. Det skulle vara intressant att veta vad man ska ta bort i så
fall, vilken kunskap ska man ta bort ifrån kårerna? Man kan ju inte minska på
utbildningen när det gäller rökdykning. Det måste man kunna, som motionären själv sade. Om man ska rökdyka så måste man veta vad man ska göra för
sin egen säkerhet och för andras säkerhet som indirekt är beroende av ens
egen säkerhet. Höghöjdsutbildning nämndes, ska vi gå tillbaka till den gamla
höghöjdsutrustningen? Ska vi negligera forskningsresultat och framsteg på
säkerhetsområdet och bryta mot arbetarskyddslagstiftningen? För det är ju
det som det handlar om. Det är ju arbetarskyddslagstiftning i botten som säger hur man får göra och den lagstiftningen gäller ideellt arbete och avlönat
arbete. Det är ingen skillnad till den delen. Jag går själv i höghöjdskursen.
Kursen avslutas i kväll. Visst kan man tycka att det är lite omständligt. Det
handlar, trots allt, om personsäkerheten. Hänger man på en lina i en utrustning så är det viktigt att utrustningen fungerar och är säker. Det behöver inte
vara så hög höjd, om man faller så kan man få svåra skador eller till och med
dö. Detta har man infört för att det fanns en brist i säkerheten. Det har skett
många fallolyckor för brandkårrister i olika situationer. Inte är höghöjdsutbildningen omöjlig att klara av. Det är inte ens svårt, bara man har ett öppet
sinne. Det är kanske det som är problemet. Man ser det här som jobbigt och
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svårt. Om man har en sådan inställning till allt så kanske man inte ska vara
brandkårrist, vilket är förknippat med mycket tekniskt kunnande och kunnande inom säkerhet framförallt, så att man inte gör att en olycka värre än
vad den redan är. Vi ska inte spilla liv för att rädda liv eller egendom. Här går
trenden tydligt mot att man t.ex. i Sverige rökdyker allt mindre. Man rökdyker i princip bara när man kan rädda liv direkt eller indirekt. Man rökdyker
inte för att rädda egendom. Det är just för att inte utsätta brandkårspersonalen för onödig fara.
Som ganska nybakad brandkårist, jag blev med i brandkåren 2008, anser
jag att dessa kurser man får gå är intressanta. Visst tar de kvällstid men det är
ett slags arvode för den frivilliga verksamheten. Det är intressant att lära sig
nya saker. Man måste ha en positiv inställning. Vi har en fantastisk fin utbildning, den som sker lokalt här på Åland vid räddningsverket av kunniga
utbildningsledare. Vi har en bra anläggning vid räddningsverket där utbildningen hålls. Dessa kurser får idel positiv respons. Jag kan inte förstå vilken
kurs man skulle ta bort eller vad man skulle ta bort för kompetens hos de frivilliga kårerna? Tvärtom, om vi börja minska på kompetensen hos de frivilliga kårerna, då kommer det att leda till att man inte kan använda dem. Då
måste man hela tiden kalla in räddningsverket för att det inte finns någon i de
frivilliga kårerna som kan göra arbetet. De frivilliga kårerna kan köra fram
brandbilarna och rulla ut slangen men sedan är det stopp. De får inte rökdyka, de får inte klättra på tak osv. Det är en mycket värre utveckling. De frivilliga kårerna har inte någon framtid om man gör som motionens kläm säger, eller som det står mellan raderna åtminstone.
Förutom byråkrati så är det ett höga fysiska krav. Ska man vara rökdykare
idag, jag brukar skoja och säga; det gäller på en fet och en lat. Det är inte lätt
att klara av det inträdesprovet. Det är ju för att man ska klara av en sådan situation där man ska rökdyka. Det är ofta tung fysisk belastning, det är viktigt
att man har bra fysik för att man inte själv ska få något fel eller att man ska
ställa till det för en person som ska räddas. Det kan också vara så att det är
omskrivet för mycket byråkrati, men det kan hända att man måste ha en annan inställning till hur man som brandkårist sköter sin fysik. Det är kanske
en skrivning mellan raderna i kritiken.
Jag tror att man inte kan gå åt det här hållet att man tar bort säkerhet för
brandkåristerna, då blir de frivilliga kårerna ingenting värda.
Föglö nämndes här som exempel. Från visst håll har det väl använts på så
sätt att; "se nu hur det har gått för Föglö när de har varit under Mariehamn".
Men det är ju helt fel. Problemet på Föglö är att man har haft ett orimligt avtal med kommunen där man på väldigt kort tid skulle ställa upp med väldigt
stort antal rökdykare. Det är helt orimligt, likt ingen annan kår. Det är knappt
att räddningsverkets personalstyrka skulle uppfylla de kraven. Nu ska man
omförhandla avtalet. Problemet där handlade inte om kravet på de enskilda
brandkåristerna.
Man kan nog titta över regelverken. Det finns ju säkert detaljer, t.ex. höghöjdsutrustningen och det regelverk som styr den är väldigt detaljerad.
I fallet Optinova, som nämndes här, vad jag har förstått så är det skillnad
på ett sluttande tak, där man kan ramla ner, eller om man bara behöva
skydda sig för att komma över kanten. Då räcker det med annan typ av skydd.
I det fallet var det en sådan taklutning att det räcker att skydda sig så att man
inte utsätter sig för situationen att man faller över kanten.
759

Tillämpningsanvisningarna är ju väldigt strikta och formella, de kommer
ifrån inrikesministeriet. Det är sådant stuk på anvisningarna att man blir rak
i ryggen när man läser dem. Det är kanske bra att börja där, sedan när man
får erfarenhet av detta så förenklar man, reviderar dem och inte har för dåligt
från början.
Det kan hända att det finns detaljer, men man ska inte skylla på byråkratin
för att man är ointresserad av att lära sig saker. Det är absolut nödvändig
kunskap.
Det är en viktig sak som man borde ta upp, det går lite utanför den här
motionen. Man kan säga att det inbegrips av klämmen, åtminstone indirekt.
Man borde ha tillgång till all utbildning lokalt. Man borde hålla lokala kurser.
Här gäller också språkproblematiken, det hålls inte svenskspråkiga kurser för
ofta när det gäller ledningsfunktioner inom brandkåren. Det är problem att få
sådana kurser till stånd. Man borde försöka få till kurser här hemma för att
garantera att det finns tillräckligt med befälsutbildning lokalt. Den utbildning
som hålls är jättebra. Det är bra lärare och anläggning, men den stora bristen
är utbildningsmaterialet som är dåligt översatt från finska. Det är nästan på
gränsen till komiskt ibland. När man går kurserna så skrattar man tillsammans åt utbildningsmaterialet. Där skulle man kunna lägga lite krut från
landskapsregeringens sida, som tyvärr inte är här med. Kansliministern
borde titta över det här. Det har tagits vissa mått och steg, men det finns
mycket kvar att göra.
En annan viktig sak, som jag själv tog upp på brand- och räddningsförbundets möte, är ledarskapsutbildning. När man pratar om ledarskap i brandkåren så kanske man tror att det handlar om själva ledarskapet när man gör en
insats, hur det fungerar vid en olycksplats. Men ännu viktigare är det som
t.ex. idrottsrörelsen är duktiga på att utbilda sina kommande ledare i; nämligen det ledarskapet som rekryterar nya människor, de ledare som gör att det
blir intressant att vara med i brandkåren och de ledare som entusiasmerar
nya medlemmar att gå dessa utbildningar och som har rätt inställning till just
den här problematiken. Man måste verkligen göra lite uppoffring för att
kunna vara med i brandkåren. För att få återväxten och framtiden garanterad
så behöver det vara rätt ledare på plats i brandkåren. Det kanske däremot är
ett problem. Om man har sådana bekymmer så ska man återigen inte skylla
på byråkratin. Man borde istället försöka ha ledarskapsutbildning av de
mjuka värdena.
Talmannen
10 minuter!
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Det var stundtals lite svårt att följa det här anförandet. Jag
tror jag förstår varför. Om man tittar på klämmen så står det så här;
"man ska vidta en översyn av det regelverk som styr de frivilliga
brandkårernas verksamhet så att onödiga krav och regler elimineras".
Precis det som ltl Sundman själv kom fram till. Det var tydligen någonting som han har läst mellan raderna som fick honom att reagera negativt. Men om man bara tittar på det som står i raderna så är vi väl överens?
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Sedan sades det att jag hade fått ensidig rådgivning. När den här motionen lämnades in så återgavs den i radio Åland. Då började folk ringa
och jag blev också kallad till ett möte ett par dagar efter i Jomala där alla
frivilliga brandkårer, inklusive Lemland var representerade. Det var en
väldigt intressant diskussion att få reda på hur man såg på de här kraven. Man nämnde bl.a. den här höghöjdskursen, att man inte fick använda stege med två steg och massor av detaljer som egentligen var rent
otroligt att ta del av. Jag måste säga att man skämdes lite när man hade
varit med och tagit lagstiftningen. Nog tror att det finns en hel del att
göra, ltl Sundman.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Danne Sundman, replik

Det finns detaljer i regelverken som man kan titta på. Men motionen
andas att man helt ska frångå t.ex. höghöjdsutbildningen och höghöjdsutrustningen. Det skulle jag inte säga att är något alternativ, det handlar
om detaljer i tillämpningsanvisningarna. Det finns ju inte några tilllämpningsanvisningar för oss på landsbygden. Det finns i Mariehamns
stad men inte på landsbygden. Egentligen får vi inte öva med den här
utrustningen, men det är sedan en verkställighetsåtgärd.
Istället för att avveckla säkerheten så måste den utvecklas. Systemen
kan alltid göras bättre. Det pågår utvärdering av systemen och utrustningen kontinuerligt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tror att ltl Sundman skulle vinna på om han skulle läsa motionen.
Jag tror att han tog sikte på vad jag sade i min presentation. Jag kan
hålla med om att det kanske blev onödigt negativt och på sidan om det
som jag ville uppnå. Jag håller med ltl Sundman om flera saker. Jag
tycker också att det är viktigt att man kan leva i symbios med räddningsverket.
När det gäller branden i Sviby, så visst finns det fortfarande olyckliga
gränsdragningar mellan de olika sektorerna på Åland. Samtidigt tror jag
att man bör ta den här rädslan som finns på allvar. Man bör också inse
att det är svårt att på frivillig basis uppfylla samma krav som det ställs
på en yrkeskår. Är det rimligt att det är på det sättet? Måste det vara på
det sättet? Kan man göra det på något annat sätt? Det hoppas jag att
lagutskottet tittar på.
Sist och slutligen är det oerhört stora värden som står på spel.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag är nog rädd för att börja ner gradera de frivilliga kårerna, frånta dem kompetensen och göra att de inte kan utföra ett fullgott arbete pga att de inte har säkerhetskunnande. Det om någonting
gör att man hotar de frivilliga kårerna. Man måste hela tiden mana på
och se till att de frivilliga kårerna är lika kompetenta som proffsen är, så
gott det nu går. Det är alltid en skillnad, man övar inte lika mycket och
man har inte lika mycket erfarenhet som proffsen har. Proffsen har en
helt annan utbildning än vad de frivilliga brandkårerna har.
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När det gäller säkerheten kan alla ha samma nivå och måste ha
samma nivå, annars utesluter man en stor resurs. Det blir inte billigt om
vi ska ersätta den resursen med anställd personal. Det är det som är risken.
Därför hoppas jag verkligen att lagutskottet tittar på motionen på det
viset att man inte ska ta bort krav på säkerheten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Tack, herr talman! När det gäller detaljer i reglerna så kanske det säkert
sådant som man kan titta på. När det gäller de stora bitarna finns det ett
stort ansvar också bland frivilliga brandkårerna. Om vi tittar på kårchefernas ställning, innan det finns en brandchef på plats så är det kårchefen som har huvudansvaret, om jag inte har förstått det helt fel. Det är
kårchefen som ska ta beslut om vad som ska göras på brandplatsen, om
inte brandchefen finns på plats. Det är ju inte så säkert att brandchefen
är på plats eftersom det kan vara långa avstånd.
Sedan när den gäller övriga ledningen i brandkårerna tror jag att
satsning på ungdomsverksamhet skulle vara en bra sak. Man borde
satsa mera inom kommunerna och försöka få tillstånd ungdomsverksamheten mera än vad man har idag. Det är klart att ungdomar studerar
och det tar mycket tid, men ändå skulle det vara en bra sak.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag håller med ltl Dahl. Det är, som jag sade i mitt anförande, väldigt viktigt att också utbilda inom det mjuka ledarskapet, nyrekrytering och förmågan att entusiasmera nya medlemmar, inte bara
ungdomar, men kanske framförallt ungdomar för att de ska intressera
sig för brandkåren.
På bara några decenniers tid har utbudet, inte bara för ungdomar
utan för hela befolkningen, ökat drastiskt när det gäller fritidsaktiviteter.
Brandkåren är en i mängden. För bara en eller två generationer sedan
var det inte så vanligt med fritidsaktiviteter. Brandkåren var kanske det
huvudsakliga man kunde engagera sig i om man var intresserad av sådana saker.
Samhället har ändrats i övrigt. En sådan organisation som frivilliga
brandkåren måste följa med sin tid. Det är väldigt viktigt.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Tack, herr talman! Ett plus kanske skulle vara om alla dessa kurser och
utbildning man tillgodogör sig som brandkårist också skulle vara en merit när man söker arbete inom olika områden. Nu vet jag inte om det är
så, det kan hända att det är så. Men om det inte är så, så borde det ju
vara det.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Visst kan det vara meriterande att kunna saker. T.ex. höghöjdsutrustning kan behövas i andra yrken. Det är samma krav i botten,
arbetarskyddslagstiftningen. Om man är en skicklig brandkårist, kan
den organisationen och kan inordna sig de regelverk och system som
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man har inom brandkåren då är det också en merit liknande militären.
Det är likaledes meriterande att man har ordningar på grejerna och kan
passa in i en organisation.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Som jag nämnde i en replik tidigare så är jag väldigt glad för att
ltl Anders Eriksson tar upp en sådan här motion. Jag tycker att det är bra att
sådana här krav diskuteras.
Min egen bakgrund ligger väldigt mycket i de frivilliga kårerna. Jag har sedan jag var elva år varit aktiv i verksamheten och jag är fortfarande synnerligen aktiv. Utan den frivilliga brandkåren skulle jag heller aldrig ha orkat med
det politiska livet. Där har jag mitt andningshål och där känner jag mig verkligen hemma.
Därför kanske jag inte riktigt känner igen mig i den beskrivning som ltl
Anders Eriksson ger både i motionen och i prestationen av motionen. Att det
nu är krav och regler som gör att den frivilliga verksamheten skulle vara hotad. Jag ser, tvärtemot, andra saker som har varit mera förödande för de frivilliga kårerna än just den biten. Den stora biten handlar om synen på frivilligt arbete över lag i samhället i dagsläget. Det är väldigt svårt att rekrytera
människor till att jobba frivilligt. Här handlar det väldigt mycket om att se till
att man skapar förutsättningar så att man känner att man får någonting tillbaka.
Alla vi som jobbar frivilligt vet att man måste känna en samhörighet i verksamheten och man måste känna att det ger dig någon typ av "credit" tillbaka.
Det enda egentligen som de frivilliga kårerna i dagsläget kan ge tillbaka är
den sociala sidan. Man kan se till att man blir det här gänget som umgås tillsammans. Man får åka på resor. Man kan göra olika typer av aktiviteter tillsammans. Man blir ett sammansvetsat gäng som man gärna umgås med. Här
ligger den stora utmaningen hur man kan åstadkomma den biten. Om man
ska titta på vad man kan göra för att skapa förutsättningar så var ltl Sundman
inne på en mycket viktig sak; arbetet med ungdomarna i brandkåren. I dagsläget har vi det ganska bra ställt ute i de åländska kommunerna. Vi finns på
ganska många ställen.
Tittar man på hur kårerna är uppbyggda så har de allra flesta, framförallt
de som finns i ledande ställning längre fram i kårerna, börjat sin karriär i de
frivilliga brandkårernas ungdomsavdelningar. Här finns någonting att göra
men då handlar det kanske inte så mycket om regler och regelverk utan det
handlar mer om att se till att man ger ekonomiska resurser.
När Ålands brand- och räddningsförbund, som är takorganisation för hela
det frivilliga brand- och räddningsväsendet på Åland, får verksamhetsbidrag
idag så söker man verksamhetsbidrag för att vara en intresseorganisation
framförallt för avtalsbrandkårernas arbete, dvs de avtal som man har skrivit
gentemot alla kommuner. Man ska ta tillvara de bitarna och utbilda dem i
det. Däremot har vi väldigt lite extra resurser i ungdomsverksamheten. Här
skulle det behövas ett större stöd så att man kan ta ett bättre grepp och stöda
kommunerna på ett aktivt sätt ifrån Ålands brand- och räddningsförbund genom att man t.ex. kunde få en verksamhetsledare på 20 procent, eller någon-
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ting liknande, som helt och hållet får inrikta sig på att jobba med ungdomsverksamhet. Det finns i dagsläget en verksamhetsledare, anställd vid Ålands
brand- och räddningsförbund, som jobbar med att bevaka de frivilliga brandkårernas intressen och jobbar med utbildning och föreläsningar. Däremot
saknas att kunna jobba med ungdomsverksamheten. Ungdomsverksamheten
sker helt hållet på ideell basis i dagsläget. Det fungerar, men jag vet att man
ständigt måste jobba på det.
Tittar vi på de krav och regelverk som finns håller jag helt och hållet med
det som ltl Danne Sundman är inne på. De krav och regelverk som finns är
där för att skydda den person som jobbar frivilligt, personens kamrater och i
sista hand dem som ska räddas. Vi har väl kanske det mest rigorösa regelverket i rökdykningen, vilket är någonting som är synnerligt farligt. I verksamheten har rökdykningen fått en väldigt stor genomslagskraft. Av de uppdrag
man gör kanske det är 3 procent som bygger på rökdykning i brandkåren.
Ändå har man satt det högt, man satsar väldigt mycket på övningar och man
ska ha just rökdykare.
Detta är någonting som jag tror att man måste fundera en hel del på i
framtiden. Dra istället nytta av ny teknik. Runt omkring oss experimenterar
man mycket med olika typer av släckningsteknik. Istället för att själva gå in i
brandrummet så har man någonting som kallas för en skärsläckare. Genom
att använda sig av vatten lite stenar eller grus iblandat, enkelt förklarat, så
kan man skära sig igenom en vägg och på det sättet få in släckmedel i ett rum,
vilket gör det mindre farligt att gå in i. Då kanske man också kunde ställa
lägre krav på de frivilliga brandkårerna sedan också. I det skedet har man en
helt annan arbetsmiljö att jobba i.
Så länge man ska göra det arbetet, så länge kommunerna är inställda på att
de frivilliga kårerna också måste klara av rökdykningsarbete, då måste man
också ställa de här kraven, annars blir det väldigt komplicerat.
Samarbete och ny teknik tror jag är nyckelord. Det finns en vanföreställning när det gäller samarbete, frivilligt och frivilligt kan jobba ihop, men däremot frivilligt och ordinarie kan inte hålla ihop. Jag har haft väldigt svårt att
förstå detta, att man är rädd för att komma in på varandras territorier. Jag är
uppväxt i Strandnäs frivilliga brandkår. Vi har levt sida vid sida med Mariehamns räddningsverk. Vi är idag ett gäng på cirka 40 aktiva släckningsmän,
25 ungdomar och 10-15 damer som träffas regelbundet och har den här verksamheten, trots att vi lever sida vid sida med ett räddningsverk med ordinarie
verksamhet. Jag tycker att det visar väldigt tydligt på att här måste man försöka överbrygga de bitarna. Det handlar återigen inte om regelverk. Det
handlar om attityder och att man måste se till att man ger grunden för att öka
samarbetet.
Det är precis det som jag tycker att lagstiftningen nu tar sikte på. Man skiljer åt det som är operativt arbete, dvs det som handlar om att utföra den
första insatsen. Sedan har man den andra biten där man kräver samarbete
ifrån lagstiftarens sida, dvs från vår sida. Det handlar om myndighetsutövning och det handlar framförallt om det förebyggande arbetet med brandsyner och liknande. Sådant arbete som de frivilliga kårerna inte kommer att
kunna genomföra. Här kommer grundlagen emot, myndighetspersoner måste
vara anställda osv. Det är heller ingenting som den frivilliga sidan kommer
att klara av att göra. Den kunskapen finns inte vad gäller det förebyggande
arbete i byggnadsprojekt och liknande.
764

Herr talman! Jag tror att det handlar om, som jag har upprepat vid ett antal tillfällen, att utveckla samarbetet, se till att vi ligger på framkant vad gäller
teknik, se till att riva gränser som i dagsläget finns där helt i onödan och se
till att utnyttja den totala styrkan som vi har både på den frivilliga och på den
anställda sidan. Tack, herr talman.
Ltl Anders Eriksson

Talman! Jag har ett par korta kommentarer. Jag är så pass rutinerad att jag
vet att om man begär replik får man aldrig sista ordet. Jag vet ltl Johan Ehn
kan detta ärende bra mycket bättre än mig. Därför ville jag ha ett anförande.
Jag håller med honom när han säger att det är svårt att få folk att arbeta
frivilligt. Det är kanske det som är det allra största problemet. Det håller jag
absolut med om. Jag har själv aldrig varit med i brandkåren men jag beundrar oerhört de frivilliga brandkårerna. Jag har alltid som politiker velat stå
helt oberoende ifrån olika intresseorganisationer. Den enda förening jag är
med i, som stödjande medlem, är Jomala frivilliga brandkår. Jag tycker att
det arbetet som de gör är väldigt viktigt. Man lämnar allt som man håller på
med och sticker så fort alarmet går. Det är en oerhörd tillgång.
Jag håller också med det som sades om verksamhetsledare. Man bör jobba
mera med ungdomsverksamhet. Det är själva plantskolan för att man ska ha
ett bra frivilligt brandväsende framöver.
Huvudorsaken till att jag begärde ordet är att när man har hört ltl Sundman och ltl Ehn får man lite den uppfattningen att jag som motionär vill
kasta alla regler överbord. Det är absolut inte på det sättet. Jag hoppas att
man har sett vad jag har skrivit i motionen och vad jag har sagt. Att brandmannauppdraget är ett synnerligen ansvarsfullt uppdrag, både för en personligen och framförallt för dem som man ska hjälpa. Det är klart att det ska finnas regler. Men, nog vet ju både ltl Sundman och ltl Ehn att det mesta i dagens samhälle blir oerhört tillkrånglat. Jag vill att man ska titta på vad det
finns för möjligheter att stämma i bäcken när det gäller regler och regelverk.
Jag tror inte att jag under den här mandatperioden, åtminstone ganska
sällan, fått så mycket samtal ifrån hela Åland som jag har fått när det gäller
den här frågan. Det är definitivt en fråga som berör. Jag hoppas att man i
lagutskottet kan höra folk, sätta sig in väldigt noga i det här och se på hur
man kan värna det frivilliga brandskyddet framöver.
Till sist, jag ser att ltl Ehn är på gång igen i debatten, det som jag också
hoppas att man i lagutskottet kan föra ett principiellt resonemang om, som är
ganska svårt, är om man ska ha högre krav på ett avlönat brandväsende än
kraven man har på de frivilliga brandkårerna? Finns det en risk för att det
blir ett A-lag och ett B-lag, som jag sade själv inledningsvis och som jag noterade att de övriga båda talarna också har berört. Man skulle behöva titta på
det här. Jag hoppas ändå att alla förstår att om man på frivillig basis, oavsett
om man kan få någon liten support ifrån sin hemkommun, ska ha samma
krav på utbildning som en avlönad brandman, så kan det bli ganska knepigt.
Jag är inte alls kategorisk, jag ser att den här frågan är knepig. Det hoppas jag
också att lagutskottet ska se. Jag vet inte om någon ifrån lagutskottet är här,
men budskapet kanske kan gå att få fram via de stenografiska protokollen.
Nu ska jag speciellt be ltl Ehn om ursäkt för att jag gav den här kommentaren.
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Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Återigen, om det är så att det finns ett stort intresse bland
de frivilliga brandkårerna att minska kraven på säkerhet så är det inte
bra. Man måste som lagtingsledamot måste vara pedagogisk och förklara att säkerhetskraven finns för din egen säkerhet osv. Det finns säkert önskemål hos befolkningen att ta bort mycket byråkrati. Mycket byråkrati är också onödigt, men det finns byråkrati som kanske inte alltid
har förståelse hos befolkningen, som man kanske som lagtingsledamot
måste försvara. Det är lätt att säga; "jojo du har rätt, jag ska motionera
om att vi tar bort alla onödiga krav". Det skulle vara intressant att veta
inom vilka regelverk och inom vilken del av kårens verksamhet skulle
man göra förenklingar? Jag, som nybakad brandkårrist som just har gått
dessa utbildningar, ser att utbildningarna egentligen är på en passlig
nivå. Det finns enstaka detaljer som man kunde ändra på men i det stora
hela så är det helt berättigade krav på säkerheten.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ltl Sundmans sade i inledningen av sitt första anförande att vi brukar
tycka och tänka ganska lika ltl Sundman och jag, så kan det vara. Vi har
kanske också båda två benägenheten att vi ser saker och ting i svart eller
vitt ibland.
Jag försöker ändå vara ganska ödmjuk när det gäller detta ärende.
Jag värnar om den frivilliga brandkårsverksamheten. Det tror jag också
att övriga talare gör och förhoppningsvis majoriteten av lagtinget. Jag
känner en oro för det här. Jag hoppas att man ifrån lagutskottet kan titta
på det. Vi har synbarligen sett på detta från lite olika håll, ltl Sundman
och jag.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Värnar man om den frivilliga verksamheten så ska man
också värna säkerheten inom de frivilliga brandkårerna. Om man börjar
tumma på säkerheten så då blir det, som motionären själv sade här, ett
A-lag och ett B-lag. Visst är det ändå en skillnad på de s.k. professionella
brandkåristerna som har gått flera års utbildningar jämfört med de frivilliga brandkårerna. När det gäller säkerheten så måste det finnas en
miniminivå. Det kan säkert vara lite jobbigt. Innan man har lärt sig allting känns det som mycket onödiga regler. När man väl är i en skarp situation så är det ytterst värdefullt att ha kompetensen, för sin egen säkerhet, för sina kamrater i brandkåren och för den som man ska rädda.
Annars kan de gå riktig snett. En frivillig insats kan komma på skam om
man inte har kunskap ur säkerhetshänseende. Man ska försvara det här
om man försvarar de frivilliga kårerna. Det är viktigt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Det är ingen som vill tumma på säkerheten, absolut inte.
Det måste ligga någonting i det när det är så många människor som engagerar sig och pekar på att det här blir mer och mer krångligt, att det
börjar bli för betungande och att det börjar bli svårt. Jag tror att man
ska vara väldigt försiktig med att säga att personer, som lägger en stor
del av sin fritid på att rädda liv och egendom, är för slöa och det tar emot
på en fet och en lat osv. Jag tror att man ska vara ganska försiktig med
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det. Jag har fortfarande, oavsett vad ltl Sundman har framfört här, en
oro för att det här tenderar att gå för långt. Det hoppas jag att man i
lagutskottet kan titta på. Jag värnar den frivilliga brandkårsverksamheten och jag vill inte ha en frivillig brandkår som inte fungerar. Det tror
jag inte att någon vill ha.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Johan Ehn

Talman! Eftersom det blev så pass mycket som behövde sägas ytterligare så
gör jag det inte i en replik, utan jag tar ett ytterligare anförande.
Jag känner inte igen den här verklighetsbeskrivningen, där man pratar om
att det är många frivilliga som upplever att det är kraven som är problemen.
Jag umgås rätt friskt i den frivilliga verksamheten. Jag jobbar själv aktivt i
Strandnäs FBK:s släckningsavdelning. Jag försöker vara med på ungdomssidan och jag försöker lyssna av de synpunkter som kommer upp.
Från tid till annan förs det ofta en diskussion om att arbetet som sådant
kräver en hel del. När man för den diskussionen lite närmare så kommer man
ganska snabbt in på att de allra flesta förstår att när det gäller säkerhetskraven så måste de ställas. Annars är vi dumma ur vårt eget perspektiv. Om vi
inte har säkerhetskraven så kommer det förr eller senare att leda till olyckor.
Vi kommer då att ångra att vi inte ställde de här kraven. Många av dessa krav
som finns idag är utarbetade utgående från olyckor som har hänt när det
framförallt gäller rökdykning. Tittar vi idag på kravet som ställs på en frivillig
brandkårist ute i vårt samhälle så är det just rökdykningen som har krav. De
andra bitarna har man från kårerna faktiskt inga större krav på att man
måste gå utbildningar eller att man måste vara med på si och så många övningar. Det är ganska fritt för var och en att göra bedömningen hur mycket
man vill vara med i arbetet.
Frågan ställs här om vi kan ställa olika krav på de yrkesverksamma och de
frivilliga? Det gör vi redan idag. För att bli yrkesanställd krävs en utbildning
på ett och ett halvt till två år antingen i Sverige eller i Finland. Medan för en
frivillig brandkårist som vill bli rökdykare krävs 100-150 timmar för att få
den grundläggande utbildningen. Efter det kan man påbörja ett arbete inom
rökdykning. Ska vi då sänka kraven? Hur ska vi göra det? Är det fysiska krav
som man vill gå in och sänka, då säger jag nog bestämt ifrån. Jag har varit
med i verksamheten väldigt länge men nu går omkring med ett överhäng här
och en kondition som är rätt tokig om man ska se det utgående ifrån det. En
sådan person som jag ska inte rökdyka. Vi, som har den typen av kondition,
är en fara för oss själva, men framförallt är vi en fara för de kamrater som
också går in i det här arbetet och försöker göra sitt jobb. Det får inte bli så att
det slutar med att min kamrat p.g.a. att jag är dåligt tränad får rädda mig
istället för att rädda en tredje person.
Jag tror att vi ska sikta in oss betydligt mycket mera i diskussionen på vad
vi kan göra för att uppmuntra de frivilliga kårerna istället för att för mycket
fixera på själva kravbilden och de utbildningsnivåer som vi vill sätta. Vi måste
se till att ge goda förutsättningar för kårerna via rätt beslut i de kommunala
församlingarna. Vi måste se till att gynna samarbetet och gynna användningen av ny teknik, då går vi framåt på ett positivt sätt, tror jag.
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Talmannen
Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet.
Remiss
11

Översyn av ledningsfunktionerna vid samhällskriser
Ltl Johan Ehns m.fl. hemställningsmotion (HM 38/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas behandling vid ett senare plenum.

Remiss
12

Sjöräddningen
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 7/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas behandling vid ett senare plenum.

Remiss
13

Förhindrande av sjöolyckor
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 8/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas behandling vid ett senare plenum.

För kännedom
14

Fyllnadsval av minister i landskapsregeringen
Lantrådets förslag till fyllnadsval (D 2/2009-2010)
Ärendet upptas till behandling vid lagtingets nästa plenum.

15

Det svenska språket
Ltl Anders Erikssons enkla fråga (EF 11/2009-2010)
Svar på enkel fråga skall ges inom tio dagar efter det landskapsregeringen tagit emot
frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget
och ange orsaken till att svar inte ges. Frågan överlämnades till landskapsregeringen
den 14 april 2010.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls idag kl. 16.30. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 16.24).
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Fyllnadsval av minister i landskapsregeringen
Lantrådets förslag till fyllnadsval (D 2/2009-2010)
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Plenum börjar
Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.
Föredras
1

Fyllnadsval av minister i landskapsregeringen
Lantrådets förslag till fyllnadsval (D 2/2009-2010)
Fyllnadsvalet förrättas med anledning av att lagtinget den 14 april 2010 på begäran beslöt befria Jan-Erik Mattsson från hans uppdrag som minister i landskapsregeringen.
Enligt 64c § lagtingsordningen ska fyllnadsval förrättas då en minister i landskapsregeringen avlidit eller befriats från uppdraget. Lantrådet föreslår härvid ny minister med
iakttagande av att mandatfördelningen om möjligt blir oförändrad. Förkastas lantrådets
förslag, ska ny landskapsregering tillsättas.
Enligt 68e § arbetsordningen ska förslag till fyllnadsval skriftligen tillställas lagtinget av
lantrådet. Med anledning härav verkställs öppen omröstning. Omröstningen får inte föregås av annan diskussion än om kandidatens valbarhet och valets laglighet i övrigt.
Bordläggning av ärende kan inte ske.
Konstateras att i 7 § 3 mom. landskapslagen om Ålands landskapsregering förutsatt
samtycke föreligger från den av lantrådet föreslagna kandidaten Torbjörn Eliasson.
Begäres ordet angående valets formella förutsättningar? Ingen begär ordet.
Enligt 60 § 3 mom. lagtingsordningen fordras för godkännande av förslaget mer än
hälften av de avgivna rösterna och omröstningen verkställs efter upprop.
Öppen omröstning verkställs. Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för
lantrådets förslag röstar JA medan de som röstar mot lantrådets förslag röstar NEJ.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ltl Ulla-Britt Dahl och ltl Johan Ehn att biträda vid omröstningen.
Upprop.
Vid omröstningen har avgivits 18 JA-röster, medan 5 lagtingsledamöter har avstått från
att rösta och 7 ledamöter är frånvarande.
Lagtinget har sålunda i enlighet med lantrådets förslag till ny minister i landskapsregeringen med ansvar för näringsavdelningen utsett företagaren Torbjörn Eliasson.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
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Plenum slutar
Nästa plenum hålls den 21 april 2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades
kl. 16.36).
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Uppdatering av det IT-politiska programmet, Internetuppkoppling i offentliga miljöer, Korrekt
bild av Åland på Internet
Finansutskottets betänkande (FU 7/2009-2010)
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 20/2007-2008)
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 46/2007-2008)
Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion (HM 11/2008-2009)

Bordläggning ............................................................................................................................................................... 772

2

Ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 6/2009-2010)
Landskapsregeringens framställning (FR 16/2009-2010)
Vtm Gun-Mari Lindholms lagmotion (LM 1/2009-2010)

Andra behandling ........................................................................................................................................................ 773

3

Godkännande av avtalet med Andorra om upplysningar i fråga om skatteärenden
Lagutskottets betänkande (LU 27/2009-2010)
Republikens presidents framställning (RP 16/2009-2010)
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4

Strategi för kompetensförsörjning
Kulturutskottets betänkande (KU 7/2009-2010)
Ltl Camilla Gunells hemställningsmotion (HM 38/2008-2009)

Enda behandling .......................................................................................................................................................... 780

5

Generellt godkännande av examen
Kulturutskottets betänkande (KU 8/2009-2010)
Ltl Johan Ehns m.fl. hemställningsmotion (HM 37/2008-2009)

Remiss efter bordläggning ......................................................................................................................................... 802

6

Frivilligorganisationernas samhällsekonomiska betydelse
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 28/2009-2010)

Remiss ......................................................................................................................................................................... 802

7

Bättre tillgänglighet för funktionshindrade på Åland
Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 36/2009-2010)

Remiss ......................................................................................................................................................................... 803

8

Hjälpmedel enligt behov
Ltl Barbro Sundback m.fl. hemställningsmotion (HM 41/2009-2010)

Remiss ......................................................................................................................................................................... 803

9

Ökade kunskaper om våldsutsatta kvinnor
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 42/2009-2010)

Remiss ......................................................................................................................................................................... 805

10 Tillämpningsdirektiv för handikappanpassade hjälpmedel
Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 35/2009-2010)
Remiss ......................................................................................................................................................................... 807

11 Förlust av hembygdsrätt för studerande
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 1/2009-2010)
För kännedom .............................................................................................................................................................. 810

11 Hållbar regionalpolitik
Ltl Camilla Gunells m.fl. spörsmål (S 4/2009-2010)

12 Tillgång till svensk TV via PLAY-funktionerna
Ltl Danne Sundmans enkla fråga (EF 12/2009-2010)
Plenum slutar ............................................................................................................................................................... 810
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Enligt valresultatet för lagtingsvalet den 21 oktober 2007 tillkommer Jan-Erik Mattsson
ett mandat i lagtinget för vilket en granskad och godkänd fullmakt uppvisats.
På grund av bestämmelserna i 6 § 2 mom. lagtingsordningen frånträdde emellertid JanErik Mattsson sitt uppdrags om lagtingsledamot när han 26 november 2007 utsågs till
medlem i landskapsregeringen. Eftersom lagtinget den 14 april 2010 på begäran har befriat Jan-Erik Mattsson från hans uppdrag som minister i landskapsregeringen och vid
plenum den 19 april 2010 valt Torbjörn Eliasson till ny medlem i landskapsregeringen,
är Jan-Erik Mattsson nu berättigad att återta sin plats i lagtinget.

På grund av detta har Henry Lindström, som numera är centerns första ersättare, frånträtt sitt uppdrag som ersättare för minister Veronica Thörnroos. Henry Lindström har
dock uppvisat en granskad och godkänd fullmakt att i lagtinget ersätta landskapsregeringsledamoten Britt Lundberg. På motsvarande sätt har Jan Salmén frånträtt sitt uppdrag som ersättare för Jan-Erik Mattsson men har uppvisat en granskad och godkänd
fullmakt att i lagtinget ersätta minister Veronica Thörnroos.
Jag hälsar lagtingsledamoten Jan-Erik Mattsson välkommen tillbaka till lagtinget och
ber vaktmästaren visa ledamoten till sin plats.
Plenum börjar
Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.
Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Ulla-Britt Dahl på grund
av sjukdom och lagtingsledamoten Raija-Liisa Eklöw på grund av kommunalt uppdrag.
Beviljas.
Meddelande
Meddelas att kandidatlistor för fyllnadsval av en ordinarie medlem i finansutskottet
samt en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden ska lämnas in till lagtingets kansli
senast i morgon torsdag den 22 april 2010 kl. 15.00 och att valen förrättas vid plenum
på fredag den 23 april 2010. Antecknas.
Bordläggning
1

Uppdatering av det IT-politiska programmet, Internetuppkoppling i offentliga miljöer,
Korrekt bild av Åland på Internet
Finansutskottets betänkande (FU 7/2009-2010)
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 20/2007-2008)
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 46/2007-2008)
Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion (HM 11/2008-2009)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 28 april 2010. Godkänt.

Bordläggning
2

Ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 6/2009-2010)
Landskapsregeringens framställning (FR 16/2009-2010)
Vtm Gun-Mari Lindholms lagmotion (LM 1/2009-2010)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 23 april 2010. Godkänt.
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Andra behandling
3

Godkännande av avtalet med Andorra om upplysningar i fråga om skatteärenden
Lagutskottets betänkande (LU 27/2009-2010)
Republikens presidents framställning (RP 16/2009-2010)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion. Ingen diskussion.
Detaljbehandlingen vidtar. Det i presidentens framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i andra behandling i enlighet med lagutskottets förslag.
Lagförslaget är bifallet.
Ärendets andra behandling är avslutad.

Enda behandling
4

Strategi för kompetensförsörjning
Kulturutskottets betänkande (KU 7/2009-2010)
Ltl Camilla Gunells hemställningsmotion (HM 38/2008-2009)
Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Det här är det sjunde betänkande från kulturutskottet angående
hemställningsmotioner. Denna gång handlar det om strategi för kompetensförsörjning. Det är en hemställningsmotion som Camilla Gunell med flera
lämnade in under lagtingsåret 2008- 2009.
Utskottet kan först konstatera att det här är ett mycket viktigt område, att
se till att man har god kontroll på hur läget ser ut vad gäller framtiden för det
åländska samhället. Det gäller att se till att ha utbildat folk som kan ta fram
de uppgifter som står framför dem i arbetsmarknaden. Vi har en situation där
befolkningspyramiden snurrar helt upp och ned mot tidigare, vilket gör att
det blir många vakanser lediga.
I behandlingen har vi förstått att landskapsregeringen har rätt god grund i
statistiskt material som kan ge vägledning om hur framtiden ser ut. Det finns
ett visst behov av att komplettera det till vissa delar. Man har under 20062007 gjort en undersökning där man kartlade företagens och näringslivets
behov på lite längre sikt. Det var meningen att den utredningen skulle följas
upp. Utgående ifrån den ekonomiska situationen har man valt att inte göra en
lika omfattande uppföljning, som det var tänkt ifrån början. Här kan behövas
en komplettering om vi ser framåt.
Det statistiska materialet är ingenting värt om man inte använder sig av
det. Vi har konstaterat i utskottet att det finns ett behov av att skapa handlingsplaner, dokument, som visar vägen framåt i tiden, där man visar på att
man har tagit till sig av den statistik som finns och att man gör en planering
utgående ifrån detta.
Vi har varit rädda för att man inte bara ska göra dokument som blir hyllvärmare. Dokumenten ska istället bli verkliga instrument för den fortsatta
planeringen, att man får klara och tydliga beslut om den politiska målsättningen och vilken väg man är på väg att vandra mot.
Vi efterlyser ifrån utskottets sida handlingsplaner på olika områden, t.ex.
vilken studerandevolym man ska räkna med i framtiden både på gymnasial-
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stadiet och på högskolenivå, som landskapsregeringen själv lyfte upp i hörande.
Utskottet ansåg att detta var ett område som inte bara berör utbildningssektorn utan också i högsta grad näringslivssektorn. Utskottet har bett om ett
utlåtande ifrån näringsutskottet i den här frågan, vilket finns bifogat i det betänkande som nu ligger på era bord. Vad gäller detta får säkert näringsutskottets svara för det.
Summa summarum konstaterar vi att det finns ett behov av att skapa olika
typer av handlingsplaner. Det är svårt att sy ihop det här till ett enda stort
strategidokument. Däremot bör den politiska riktningen bli så klar som möjligt.
Utgående ifrån det här föreslår vi att motionen förkastas men att betänkande läggs till landskapsregeringen kännedom så att man beaktar synpunkterna kring arbetet med att ta fram handlingsplaner. Med detta kan man
också säga att grundtanken i motionen därmed också är omfattad av utskottet. Däremot har vi haft synpunkter från utskottets sida hur man rent praktiskt ska genomföra de här sakerna. Tack, herr talman.
Ltl Camilla Gunell

Herr talman! Bästa åhörare, hjärtligt välkomna alla besökare ifrån Medis! Det
är väldigt bra att ni besöker lagtinget idag. Det här med arbetsmarknaden är
en väldigt viktig fråga. Ni är en stor och viktig del av framtiden. Det är synnerligen viktigt att vi får fler människor som kommer till Åland som vill vara
en del av vårt arbetsliv, vårt näringsliv och vår utveckling. Ni behövs i vårt
samhälle, absolut. Flera av er borde också sitta här som ledamöter av lagtinget. Jag hoppas att den dagen inte är så långt borta.
Integrationsfrågan är en viktig del av frågan om kompetensförsörjning.
Jag uppfattade att den här motionen, som jag lade i fjol och nu har behandlats av både näringsutskottet och kulturutskottet, i sak är godkänd, även
om det är politiskt svårt att godkänna motionen när den kommer ifrån oppositionen. Men till innehållet är den, som jag betraktar den, faktiskt antagen.
Det betyder att motionen har träffat rätt på den punkten att man har hört företrädare från AMS, IT-branschen, sjöfartssektorn, ÅSUB och utbildningsavdelningen. Det visar att det är viktigt med utredningar och att få fram ett statistiskt underlag, som Johan Ehn var inne på. Men sedan måste man ju gå vidare i den processen och ta fram verktygen för hur man jobbar med frågan
framåt, annars är ju utredningarna inte så mycket värda. Utredningarna ger
underlag men sedan ska man ta avstamp ifrån dem och gå vidare.
Vi vet att rekrytering fortsättningsvis är en oerhört viktig verksamhet för
den åländska arbetsmarknaden. Eftersom man inom AMS tonar ner arbetet
med Arbeta och Bo projektet så är det viktigt att landskapet istället jobbar på
andra plan med samma fråga.
Mitt förslag, som jag inte förstår varför det är så omöjligt att verkställa,
bygger på ett trepartssamarbete mellan näringslivets organisationer, handelskammaren, företagarföreningen men också med de fackliga arbetsmarknadsorganisationerna och regeringen. De kunde ha ett gemensamt arbete att
se till att hitta strategier för hur man på lång sikt ska försörja det åländska
samhället på kompetent arbetskraft.
Många av de här branscherna lyfter fram detta som en viktig tillväxtfråga.
Ska man klara av att växa i sina företag så är en av de viktigaste frågorna att
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hitta kompetent personal, rätt personal som är villiga att komma till Åland,
leva och bo i vårt samhälle och bidra med sin kompetens och sitt kunnande.
Det här är både en näringslivsfråga och en utbildningspolitisk fråga eftersom det också är viktigt att man har en samverkan mellan behoven på arbetsmarknaden och hur utbildningsstrukturen är formad.
Jag skulle gärna vilja höra från regeringens sida varför man inte kan tänka
sig att samverka på detta sätt med näringslivet och arbetsmarknadens organisationer? Det är ett sådant samarbete som har funnits på andra orter under
en lång tid och skapat en stabilitet och en framsynthet vad gäller de här frågorna.
Ltl Ehn talade om handlingsplaner, det är ju ett annat sätt att kalla en strategi. Man får kalla det vad man vill bara arbetet blir gjort. Det tycker jag att är
mycket viktigt. Tack, herr talman.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Den framtida kompetensförsörjningen på Åland är en av nyckelfaktorerna i utvecklingen. Landskapet Åland genomgår nu en av den största
krisen, ekonomiskt sett, som vi har upplevt överhuvudtaget. Då är det viktigt
att prioritera resurserna.
Landskapsregeringen har under mycket stor möda försökt bibehålla utbildningen och hälso- och sjukvården.
När det gäller kompetensförsörjningen så finns det idag utbildningsplatser
till nästan alla. När det gäller utbildningen som helhet så finns det stora reformer på gång. Hela gymnasieutbildningen reformeras, ny lagstiftning är
under utarbetande. Man ser över frivilliga organisationers arbete, näringslivsorganisationernas arbete och allt för att ge mer för de pengar som ändå är
ganska knappa i vårt nuvarande ekonomiska läge.
Det här betyder att man måste tänka på den framtida arbetskraften. Det
finns nya projekt när det gäller integrationen bl.a. samordning av arbetskraft
för de inflyttade, språkkurser och liknande. Det är också nya projekt på gång,
bl.a. läroavtal, när det gäller att försöka integrera de nyinflyttade och de som
inte är så språkkunniga på arbetsplatserna.
Prognoserna för framtiden är naturligtvis osäkra. Vi har stora ansträngningar för att upprätthålla en sjöfartsnäring på Åland. Vi har stora ansträngningar för att upprätthålla kompetensen inom vård- och hälsosektorn. Kommunerna kommer att behöva väldigt mycket arbetskraft för äldrevården. Vi
har en IT-sektor som har visat sig vara förvånansvärt hållbar under en lågkonjunktur och under den ekonomiska krisen.
De prognoser som har gjorts av ÅSUB visar hur de här sektorerna har utvecklats och var behovet av utbildning är. På Åland måste vi räkna med att
folk flyttar in för att vi ska klara av att bibehålla kompetensen på olika smala
och breda områden. Där finns det möjligheter för ungdomar idag att hitta en
karriärväg eller ett tryggt arbete.
Landskapsregeringen har prioriterat utbildningssektorn tillsammans med
hälso- och sjukvårdssektorn. Det är de områden som Åland satsar på inför
framtiden.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Ltl Olof Erland vill här framföra allt det goda som
landskapsregeringen gör, de exemplen är säkert många. Sedan nämner
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han att det finns flera projekt för integration. Som konkret exempel fick
vi höra lärlingsverksamhet, men det har ju alltid funnits i mer eller
mindre omfattning, kanske lite mera nu. Jag tycker att det kunde vara
på sin plats att konkretisera alla de här integrationsprojekten. Min uppfattning är att den här regeringen har stoppat upp integrationsarbetet.
Man har inte lagt till några resurser, tvärtom, man har försökt stöda
Medis att ta ett övergripande integrationsarbete. Det skulle vara viktigt
att ltl Olof Erland nämner vilka dessa integrationsprojekt är. Det är i så
fall någonting nytt som vi inte tidigare har hört om här i lagtinget.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det finns många integrationsprojekt i landskapets budget.
Det ena projektet som nämndes här var Medis verksamhet. Vi har
språkkurserna och projekt i skolorna för integrering. När det gäller lärling, vet jag inte om jag nämnde det. Men i arbetsavtal och liknande där
går försöken ut på att samla de olika organisationerna så att man underlättar för dem som inte har ett fast arbete. Man underlättar för dem som
behöver stöd i språkundervisningen och dem som behöver lära sig i arbetssituationer och kombinerar det med utbildning. Det finns många
exempel. I de här projekten finns det också ansökningar som ligger hos
EU-fonderna så att man ska kunna få finansieringsstöd för det.
Jag tror att vi inom liberalerna ser arbetskraften som en väldigt viktig
sektor att prioritera för framtiden. Det är därför vi satsar så mycket på
det.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag tycker nog att det låter lite osannolikt. Medis språkkurser är väldigt bra och nödvändiga men kurserna leder inte till någon
automatik när det sedan gäller att få jobb på arbetsmarknaden. Det är ju
det som är det svåra för de flesta inflyttade. Även om man har lärt sig
svenska så öppnas inte dörren till arbetsmarknaden automatiskt. Det
måste till arbetsmarknadsåtgärder. Det skulle vara bra om ltl Olof Erland kunde bli lite mera konkret och nämna några projekt på arbetsmarknaden som underlättar för de inflyttade att få jobb.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det är alldeles riktigt att det inte räcker med språkkurser.
Det är just därför man fokuserar på att få hjälp med integrationen på arbetsmarknaden. Man ska skapa jobb och när man får ett jobb, om det är
tillfälligt eller praktikplats, ska man stöda upp så att man får den här utbildningen och gärna ett avtal så att man så småningom kan få ett fast
arbete. Under dessa svåra tider, med arbetslöshet som ännu inte har stigit så mycket, så är det svårt. Det är ett svårt arbetsmarknadsläge. Men
ändå får man säga att arbetslösheten bland ungdomar har varit sjunkande under våren. Jag tror att det är olika insatser i företagens organisationer, i kommunerna, från landskapet och från AMS som sammantaget gör att vi har en liten ljusning på gång. Jag tror att det finns goda
förhoppningar när det gäller den framtida kompetensförsörjningen på
Åland.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Camilla Gunell

Herr talman! Jag vill gärna säga några ord med anledning av det här anförandet som vi hörde.
Ltl Olof Erland vill gärna visa på att regeringen är progressiv när det gäller
de här frågorna. Jag kan inte se så mycket progressivitet inom det här området. Oberoende vilken ekonomisk situation vi befinner oss i under en period
så kommer en framtid. Det är den framtiden som vi måste vara rustade för,
den går inte att avskaffa.
De mekanismer som gör att vi måste jobba strukturerat och målmedvetet
med rekryteringen är bland annat de pensionsavgångar som väntar. Bara det
ger skäl nog att se till att det finns personal både för den privata sektorn och
för våra offentliga arbetsplatser, annars stannar vårt samhälle. Jag menar att
den här regeringen inte har kommit med några särskilda progressiva projekt
eller nya initiativ som har slagit an, vare sig inom utbildningspolitiken eller
inom näringslivspolitiken. Det har varit fokus på att skruva ner, tona ner och
avskaffa.
Det finns en tid framför oss och det är den tiden som vi måste ha fokus på.
Jag börjar starkt hoppas på att det snart kommer en tid efter den här regeringen. Jag tycker att det är viktigt att man har ett samlat grepp om rekryteringsfrågor och integration. Det är landskapsregeringen som måste ta det ansvaret och leda det här arbetet tillsammans med näringslivets- och arbetsmarknadens organisationer.
När det gäller integration så tror jag att det är viktigt att titta på vilka sätt
man kan hjälpa nya ålänningar med nyföretagande.
Jag tror att handelskammaren kan vara en viktig samarbetspartner. Men
då måste man ha förtroliga relationer som inte bygger på att man bryter avtal
under pågående perioder. Man måste ha en relation som är tillförlitlig och att
båda parter kan känna att här kan vi faktiskt nå framåt.
Är det så att det finns några progressiva satsningar så tycker jag att man
ska berätta om de lite öppnare och tydligare för lagtinget. Annars finns det
anledning till oro.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Vårt politiska system har en viss mängd energi hos enskilda
medlemmar och partier. Den energin kan man använda för att gnälla, man
kan använda energin för att försöka se framåt, man kan använda energin för
att försöka vara konstruktiv och se vad som är viktigt och att man kan använda energin för att måla framtiden i mörka och i ljusa färger. Man behöver
inte vara överdrivet optimistisk eller överdrivet negativistisk för att ta sig an
framtida kompetensförsörjningsproblem. Det som är viktigt i en ekonomisk
kris är att bibehålla utbildningsplatser, så gott det går, i utbildningsväsendet.
Det är också att skapa stabilitet i samhället så att man inte gör panikartade
åtgärder och lovar guld och gröna skogar, när guldet inte finns men skogarna
finns kvar. Det gäller att vara en realistisk, försöka samordna de resurser som
finns och ta tillvara den energin som finns i kommunerna, i landskapsregeringen, i lagtinget och i näringslivets organisationer och försöka få alla att dra
åt samma håll.
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Det är tungt, besvärligt och det kräver mycket. Ibland kan man glädja sig åt
att de flesta åländska ungdomar får utbildningsplatser. Man kan också, tycker
jag i alla fall som har varit med ett antal år, glädja sig åt att ungdomsarbetslösheten mitt under en krisperiod går ned från cirka 10 till 7,5 procent. Det låter inte så dramatiskt men det är ändå på väg åt rätt håll. Det är ändå värt att
glädja sig åt att landskapets budget, trots att man upprätthåller en hög nivå
på utbildning och hälso- och sjukvård, sparar åtskilliga miljoner under det
senaste året. Vi kanske också får möjlighet i år att förbättra och stärka möjligheterna till att ge utbildning och att skapa för framtiden.
Okej, det finns säkert mycket negativt att ta fram. Det är ju det som man
ska åtgärda i första hand, inte ropa ut sitt missnöje lagtinget. Vi är betjänta av
konstruktiva lösningar för att ge medborgarna en så bra välfärd som möjligt.
Att man får möjlighet att satsa på en utbildning och få ett framtida kunskapssamhälle. Oberoende om man är teoretiker eller praktiker så är detta med att
lära sig någonting varje dag det viktiga för framtiden, tack.
Ltl Camilla Gunell, replik

Att komma med konstruktiva förslag är precis vad motionären har gjort
i den här frågan. Att peka på att det behövs en kompetensförsörjningsstrategi för hela Åland som siktar på framtiden. Motionen har funnit
stöd både hos näringsutskottet och hos kulturutskottet. Bollen går vidare till landskapsregeringen för verkställighet i de här frågorna.
Ltl Erland säger att det är tungt, besvärligt och krävande att utför den
här typen av arbete. Men, det ska inte vara ett hinder. Man måste ändå
ha sikte på framtiden, fast det är tungt, besvärligt och krävande.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Om allting plötsligt nu är så bra, varför då gnälla och
klaga? Ut i vårsolen och famna äventyret. Utbildningen fungerar varje
dag, utom lördag och söndag kanske. Allt är väl frid och fröjd, vad jag
förstår.
Ltl Camilla Gunell, replik

Ltl Olof Erland når nya nivåer vad gäller att vara oseriös och osaklig. Det
här är en fråga som jag tar på stort allvar, därför har jag motionerat i
frågan. Här står jag och för fram att jag tycker att det är viktigt att landskapsregeringen jobbar progressivt med frågorna, med sikte på en framtid förbi den ekonomiska lågkonjunkturen. Det tycker jag att man har
glömt. Man har bara fokus på att skruva ner, tona ner och avskaffa.
I dagsläget är det inte bara problem att rekrytera för framtiden man
måste också se till att bibehålla sin egen personal, men den politik som
nu bedrivs.
Ltl Olof Erland, replik

Talman! Jag är tacksam för att landskapsregeringen jobbar progressivt,
skapar en stabil ekonomi, stabila finanser på sikt och att man har utbildningsplatser för alla. Det är en progressiv politik som gynnar medborgarna, tryggar välfärden och ger ungdomarna möjlighet att skapa
den framtid som vi vill att de ska skapa. Den progressiva politiken tycker
jag att det finns anledning att stöda och inte försöka motarbeta.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet?
Minister Katrin Sjögren

Herr talman! Det har varit en intressant diskussion och en intressant motion
som tar fasta på viktiga saker.
Jag kan försäkra lagtinget att trots det ekonomiska läget så tar vi också
fasta på framtiden. Det kritiserades här i ett inlägg att landskapsregeringen
har dåliga kontakter med näringslivet och handelskammaren. Det stämmer
överhuvudtaget inte alls! Att vi sedan inte tycker lika i precis alla frågor är en
annan sak. Senast igår hade handelskammarens samlade styrelse diskussioner med landskapsregeringen. Det är ett arbete som vi systematiserar, vi har
kontakter med näringslivet.
Ett viktigt steg för landskapsregeringens och landskapsförvaltningens del
är personalförsörjningsplanen när det gäller den framtida rekryteringen. Man
kartlägger var vi har pensionsavgångar och var behöver vi sätta in rekryteringsinsatser. Det ger eviga matchningsproblem som finns ute i det privata
näringslivet är hur vår utbildning ska matcha det åländska näringslivet. Det
är inte heller en alldeles glasklar och enkel fråga. Där pågår det också diskussioner. Jag vill påstå att utbildningsministern har goda kontakter med
hela näringslivet.
När det gäller integrationen så delar jag också den uppfattningen att vi har
en lång bit att gå. Vi har tagit små steg. Små stegs togs under förra landskapsregeringen och små steg tas också nu. Ett projekt nämndes, Medis har fått extra pengar för att kunna hjälpa till med integrationen. Där finns också den
här delen med att etablera kontakter till arbetsmarknaden.
Vi har integration inom utbildningssystemet som också sattes i gång under
den förra mandatperioden. Vi har folkhögskolan, vi har grundskolan som
drar sitt strå till stacken för integrationen. Inom barnomsorgen ger vi extra
pengar till kommunerna för att man ska kunna stöda språkundervisningen
för barn som har annat modersmål än svenska. Vår ambition under den här
mandatperioden är att få en in en integrationslag. Dessutom finns en summa
pengar i årets budget för en integrationskoordinator.
Jag delar uppfattningen att det finns mycket att göra, det är ett viktigt område, men, vi tuffar på. Tack, herr talman.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Personalförsörjningsplanen där man kartlägger pensionsavgångar handlar ju om den offentliga sektorn. Det är ju i sig en viktig
sak. Utöver detta har vi hela den privata sektorn. Av dem som har blivit
hörda i utskottet, som representerar IT-sektor, sjöfartssektorn osv, så
enligt de uppgifter jag har, anser de att rekrytering är någonting som är
avgörande för att man kan skapa tillväxt i de framtida bolagen.
Varför tar inte landskapsregeringen steget från diskussion till att faktiskt skapa en gemensam strategi? Parterna finns där och man delar utmaningarna för framtiden. Varför tar man inte varandra i handen och
skapar ett hållbart samarbete?
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Nu kan inte jag exakt svara för vare sig näringsavdelningen eller utbildningsavdelningen. Det är min uppfattning att man går
779

hand i hand. Man för diskussioner på sjöfartssidan, men för diskussioner på IT-sidan och man har ett systematiserat samarbetet. Samarbetet
kan säkert förbättras också. Min uppfattning är att man har goda kontakter och att man diskuterar väldigt mycket.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag börjar tro att det finns en grundläggande skillnad mellan regeringens synsätt och mitt synsätt på vad samarbete är. Att hålla diskussioner
med än den ena och än den andra är ju bra och det behövs. Men efter
det måste man ju ta fram en plan, vilket utskotten också säger. Man
måste ta fram en gemensam målsättning dit man arbetar strukturerat
för att nå och inte igen nästa år ha en diskussion och efter det en ny diskussion. Jag börjar tycka att vi har en grundläggande annan uppfattning
om vad det handlar om att samarbeta på ett sätt som ger resultat.
Minister Katrin Sjögren, replik

Den största grundläggande skillnaden tror jag är att landskapsregeringen representerar majoriteten och ltl Camilla Gunell representerar oppositionen.
Visst är det på det viset att man kritiserar och man vill inte heller ge
den crediten åt landskapsregeringen. Min uppfattning är fortfarande att
vi jobbar framåt, vi diskuterar och vi har också planer på hur vi ska nå
framåt. Vi systematiserar diskussioner och planer med handelskammaren, med sjöfartsnäringen och med utbildningssektorn. Trots det här
oket som hänger över oss så försöker vi också ha sikte framåt och vi jobbar framåt. Sedan kan man välja om man tror på det eller inte.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen vidtar. Först föreläggs betänkandets kläm och därefter motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Enda behandling
5

Generellt godkännande av examen
Kulturutskottets betänkande (KU 8/2009-2010)
Ltl Johan Ehns m.fl. hemställningsmotion (HM 37/2008-2009)
Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Kulturutskottet fortsätter att förse lagtinget med arbete och frågor att diskutera. Den här gången gäller det ett betänkande över hemställningsmotion nr 37 från 2008-2009 som handlar om generellt godkännande
av examen.
Vid utskottets behandling kunde vi ganska snabbt konstatera att vi har ett
litet problem vad gäller detta område. När det gäller att sätta kompetenskrav
för offentliga tjänster framförallt så har vi full möjlighet att göra det, vilket vi
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också göra genom lagstiftning. Om man jämför med hur övriga lagstiftande
församlingar, som har möjlighet att påverka utbildningsutbudet, har Åland
den nackdelen att vi har ingen utbildning för t.ex. lärare, läkare eller jurister.
Detta gör att vi alltid måste ta ställning till examina som kommer från något
annat land. De allra flesta regelverk vi har bygger på den finska utbildningens
grunder. En finsk examen än den som räknas som grund och sedan jämför
man de övriga utbildningarna utgående ifrån detta. Det här gäller alltså offentlig sektor nu. Vi måste sedan skilja på vad som gäller i det privata näringslivet.
Tittar vi sedan på utbildningen i Sverige och Finland, jag fortsätter med
exemplet lärare, så ser utbildningen olika ut. Man har valt att lägga betoningen på lite olika sätt. Det betyder att en studerande från Åland, som studerar i
Sverige till lärare för grundskolans tidiga år 1-6, och en studerande som studerar i Finland, har en något olika examen. Innehållet i examen ser annorlunda ut och tiden kan till och med variera något emellan de två ländernas
examina.
Trots att vi har en majoritet av våra studerande i Sverige så leder det till att
det är den finska utbildningens examen som är norm för vad vi sätter för behörighetskrav. När den åländska lärarstuderande är klar så har han ett betyg
med sig och ska söka jobb. Det första som vi ifrån åländsk sida gör är att säga;
för att du ska kunna söka det här jobbet så måste du ta en sväng via landskapsregeringen och få en stämpel i betyget att detta är en tillräcklig examen
för att du ska kunna jobba ute i skolorna. Det här fungerar oftast. Det är inget
problem. Däremot sänder det en signal till dessa studeranden att normen ligger någon annanstans. Den utbildning man har är inte riktigt lika godkänd
som den utbildningen som man kommer med från den pedagogiska fakulteten i Vasa. Det här tycker utskottet att ger en signal som inte riktigt är hembjudande till våra åländska studeranden som befinner sig i Sverige. Vi pratar
om att vi vill försöka få hem ungdomar till Åland. I den förra motionen pratade vi om att det är viktigt att vi ser till kompetenskraften framåt i samhället.
Här bygger vi in i vårt system en liten broms som gör att man kanske hellre
än att komma tillbaka hem och göra den här extra prövningen väljer att
stanna kvar på studieorten och jobbar där istället.
Det är naturligtvis så att den här saken i sig själv inte påverkar. Men vi vet
att det finns många andra saker som också påverkar när man väljer var man
ska fortsätta sitt yrkesverksamma liv. Det här är en av bitarna som vi från utskottet ser att påverkar.
Motionen säger att man ska se över hur man mera generellt kan godkänna
examina. I betänkandet konstaterar vi att det inte bara är så att från och med
idag så godkänner vi all examina som kommer ifrån Sverige. Man måste använda sig av det som står i självstyrelselagen. Vi har möjlighet att utfärda
kompetensvillkor för olika tjänster, vilket vi ska göra utgående ifrån den
verksamhet som de studerande ska jobba i längre fram och det som vi tror att
är viktigt för att de ska kunna sköta sitt jobb på ett bra sätt. Utgående ifrån
detta sätter man ett regelverk för hur detta ska fungera.
Majoriteten i utskottet anser att man ska titta på hur det ser ut för utbildningarna som finns på den svenska sidan. Man bör också lägga detta i ett
europeiskt perspektiv eftersom vi vet att arbetet pågår med det så kallade yrkeskvalifikationsdirektivet. I det sammanhanget tror vi också att man kommer att kunna lösa de här frågorna.
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Mot den här bakgrunden har utskottet i det här fallet valt att godkänna
motionen som låg till grund för den här behandlingen. Vi föreslår för lagtinget att även lagtinget ska godkänna den här motionen och att man sänder
kulturutskottets betänkande till landskapsregeringen kännedom.
Den bärande idén i utskottets resonemang är att vi ska välkommen de
åländska studerandena med öppna armar på nytt och se till att de har möjlighet att kunna jobba också inom offentlig sektor. Tack, herr talman.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag tycker att det är hedervärt av utskottet att behandla motionen på det här viset. Det här är en fråga som vi ifrån obundnas sida
har drivit. Vi har också tidigare motionerat i enlighet med syftet, andan
och meningen i ltl Johan Ehns motion.
Till den här delen har vi också egen behörighet så vi kan ju själva bestämma var vi sätter gränserna.
En utbildning som inte nämndes här, men som vi också tidigare har
debatterat här i salen, gäller socialarbetarna. Det skulle vara intressant
att veta om man har någon information att ge från kulturutskottets ordförande vad beträffar just den utbildningen. Var ligger det ärendet idag?
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag har tyvärr ingen vidare information om den saken. Vi
fick inte någon sådan information. Det ärendet ligger inte heller på kulturutskottets bord, normalt sett. Det är en fråga som ligger på socialoch miljöutskottet eftersom det handlar om kvalifikationskraven i socialvårdslagen, tror jag. Det är social- och miljöutskottet som behandlar
den frågan. Jag håller helt med om den principiella diskussionen som
vtm Lindholm för, även där har vi samma resonemang om de här bitarna.
Man måste komma ihåg att enligt självstyrelselagen finns det vissa
områden där vi inte kan gå in och göra detta. Det är inom områden där
det finns skyddade yrkestitlar eller där det krävs licens eller liknande.
Där har vi inte den möjligheten. Det är inte heller det som motionen eller utskottets betänkande tar sikte på. Vi ska utnyttja detta där vi har
möjligheter.
Till sist vill jag säga att utskottet inte var enigt i sitt betänkande. Vi
hade en omröstning som utföll 3-2 för att godkänna motionen.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Vad beträffar de yrken där man har en legitimation, som läkare, där har vi en annan lagstiftning att efterleva. Vad beträffar lärarutbildning, socialarbetare och många andra utbildningar ser vi idag att
ungdomar alltmer vänder sig till Sverige för att få sin utbildning, då
måste vi också matcha det när man kommer hem, och inte sedan säga;
”tyvärr, dörren stängd för dig, du har en examen men den duger inte på
Åland”. Vi måste ändra på de signalerna så att vi får hem våra ungdomar. Vi har många andra initiativ, vilka vi har anfört tidigare i debatten
t.ex. ”Kom hem projektet” och många andra initiativ. Det här är en jätteviktig fråga. Jag hoppas att vi kunde vara eniga om att arbeta för detta.
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Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag håller helt och hållet med det som vtm Lindholm tar
upp här. Jag vill än en gång betona vikten av att man faktiskt gör vad
man kan i de här frågorna. Det här är ett typiskt exempel där man kan
göra åtgärder.
Jag har länge själv haft den förhoppning att utvecklingen inom EU
ska leda fram till att det blir lättare. Ju mer jag ser av det arbete som EU
gör på det här området så inser jag att tar det ganska lång tid innan man
kan ta hjälp rakt av den utvecklingen. Utbildningsområdet har inte
tvingande effekter i EU-länderna, vilket leder till att vi fortfarande ser
ganska stora skillnader. Vi har också haft ett nordiskt samarbete under
en längre tid. Vi ser att även där har vi de här problemen. Jag tycker att
vi ifrån Åland ska ta tillfället i akt och försöka se vad vi kan göra ifrån
vår sida, och kanske också bli en modell för att visa på att det faktiskt
går att hitta lösningar bara man själv vill det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Det är intressant att ta del av alla betänkanden som kommer ifrån kulturutskottet i parti och minut. Vi får hoppas att också övriga utskott tar efter och
behandlar de motioner som läggs.
Jag har i tidigare replikskifte med kulturutskottets ordförande sagt att jag
har varit förvånad över att kulturutskottet inte har godkänt motioner när
man helt och hållet har hållit med resonemanget och motiveringarna. Man
har förkastat motionerna men däremot skickat dem till landskapsregeringens
kännedom.
Den här gången har jag noterat att man har godkänt motionen, i och för sig
efter omröstning. Varför man har röstat kan man säkert ha olika tankar om.
Det som gör mig väldigt förvånad är varför man måste rösta om en sådan
här sak? Jag hoppas och tror att det inte är en gammaldags diskussion om
man är för eller emot Finland eller om man är för eller mot det finska utbildningssystemet. Det handlar ju om att man är för att de åländska ungdomarna
ska få en plats på den åländska arbetsmarknaden. Det borde ju vara det centrala för oss. Vi får kanske höra senare under debatten hur liberalerna har resonerat.
Det var en sak som jag reagerade över när jag läste detta ganska korta betänkande. Det står så här i det andra stycket; ”eftersom landskapet har egen
behörighet på utbildningsområdet anser utskottet att landskapet borde ha
egna kvalifikationskrav när det gäller godkännande av andra länders examina t.ex. för lärare”. Vi har egna kvalifikationskrav, men precis som utskottets ordförande sade, vi har full möjlighet att sätta egna kompetenskrav men
de flesta regelverk vi har bygger på den finska utbildningen. Vi har möjligheter att sätta egna kvalifikationskrav och gör det, men kanske på ett felaktigt
sätt.
Jag tycker det är intressant när utskottet pekar på; ” man måste utreda alternativa lösningar till gällande ansökningsförfarande, att systemet bör
anpassas så att bättre hänsyn tas till att de åländska studerandena huvudsakligen skaffar sin utbildning i andra länder än i Finland.” Här tänkte jag
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efterlysa precis det som utskottets ordförande sade, dvs det är viktigt att vi
ifrån Ålands lagting ger signaler åt dem som studerar, oavsett var de studerar,
att de är välkomna hem. Jag understöder allt som utskottets ordförande sade
i sin muntliga presentation. Jag tycker att det hade varit viktigt att man också
skriftligen hade fått med lite av detta för att få ut de här signalerna i ett lite
bredare sammanhang.
Att godkänna eller inte godkänna examina, där har jag en direkt fråga till
utskottets ordförande. Jag har den uppfattningen, jag vet inte om det stämmer, när det gäller Finland så har man ett väldigt rigoröst förfaringssätt, väldigt strikt syn på att det är nationell examen som gäller. Om man till exempel
ser på präster, så är det inte några problem för präster att verka i Sverige om
man har utbildat sig i Finland, men andra vägen går det inte. Också med lärare, kranförare m.fl. har jag förstått att det en annan syn. Det skulle vara intressant att få veta om det är så att man ifrån finsk sida är ovanligt strikt i ett
EU-perspektiv? Det finns säkert inte något heltäckande svar på det, men det
skulle ändå vara intressant att få reda på det. Det leder ju till, när vi följer det
finska regelverket så pass tätt, att de åländska ungdomarna, som vi vill att ska
flytta hem, har svårt att få sin behörighet godkänd. Detta måste man titta på.
Den sista frågan till utskottets ordförande är när man i sista stycket på
första sidan säger; ”motionärerna föreslår att landskapsregeringen ser över
möjligheterna och föreslår lagstiftningsändringar för att mera generellt
godkänna för examina från annat nordiskt land gällande behörighet för offentliga tjänster på Åland”. Det stöder jag till fullo, givetvis. Tidigare i motiveringarna pratade man genomgående om lärare. Är det generellt eller använder man lärare bara som ett exempel tidigare texten? Det blir lite otydligt
där.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Först några ord om att man ibland får ett godkännande
och ibland inte, ett positivt förkastande. Det handlar mycket om att jag
som ordförande har försökt jobba utgående från att få största möjliga
genomslagskraft för motionen. Ibland har det inte funnits en vilja att
godkänna men däremot att få till positiva skrivningar som man sedan
kan bringa till landskapsregeringens kännedom. Jag har ansett att det är
sättet att driva det framåt. Framförallt i det läget när jag själv befinner
mig i minoritet. Alternativet skulle vara att få ett totalt förkastade, vilket
inte är bra. I det här fallet lyckades vi få en majoritet. Då drev jag det
också till omröstning. Det är den enkla förklaringen till varför det har
gått som det har gått med olika motioner.
Vad gäller hur Sverige och Finland behandlar varandras behörigheter
kan jag inte med säkerhet svara på den biten. Vi har inte utrett de på det
sättet. Det vi vet är att om jag kommer med finsk examen till Sverige så
ska den nog också på ett eller annat sätt godkännas av svenska myndigheter. Men hur den finska examen behandlas kan jag inte svara på.
Det är helt korrekt som ltl Eriksson säger, lärare är ett exempel som vi
har använt oss av i betänkande för att göra diskussionen lite tydligare.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vi lämnar den biten angående varför man har ett positivt förkastande.
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Jag också frågade om att man borde ha egna kvalifikationskrav som
det skrivs i utskottets betänkande. Enligt mitt synsätt så har vi egna kvalifikationskrav, men vi använder dem på ett sådant sätt så att det mer eller mindre blir att göra om det finska regelverket i kopieringsapparaten.
Det är ingenting som är ovanligt inom åländsk förvaltning. I det här fallet får det ganska långtgående negativa konsekvenser för de studerande.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag delar beskrivningen som ltl Eriksson har kring detta.
Vi har möjlighet att göra det, men vi utnyttjar det inte. På lärarsidan
finns det dels en skrivning om att det är den finska utbildningen som är
bas, men man skriver också att man ska godkänna Nordiska examina.
Det leder ändå till att man måste visa upp examina före man får dem
godkända. Det som ytterligare komplicerar det här, utöver att det handlar om själva möjligheten att vara kvalificerad eller icke kvalificerad för
ett arbete, är tjänstekollektivavtalsmässiga för- och nackdelar med de
olika utbildningarna. Det är också någonting som man borde från arbetsgivarens sida, landskapet och kommunerna, försöka få bort så att
man får en rättvis behandling. Nu kan man lönemässigt favorisera den
ena utbildningen framför den andra.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det känner jag också till. Detta är ytterligare en dimension i den här
problematiken men som inte togs upp i det här betänkandet. Det är
sant.
Redan när utskottsordförande gav sin presentation noterade jag att
formuleringen att man borde ha egna kvalifikationskrav inte är riktigt
korrekt. Vi har fullständig möjlighet att sätta egna kompetenskrav, som
nämndes. Jag saknar i skriftlig form det som utskottsordförande på ett
mycket förtjänstfullt sätt beskrev om signalerna ut till de studerande i
Sverige, att man faktiskt vill allt. Det hoppas jag att det blir, så enigt som
det bara går ifrån lagtinget. Att de som studerar på annan ort än i Finland är välkomna hem till Åland och den åländska arbetsmarknaden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson

Herr talman! Egentligen är det mitt fel att den här motionen blev godkänd.
Jag tycker att vi måste, så många har sagt här, öppna vår dörr mot Norden
och Europa beträffande godkännande av examen. Inte som idag att de som
har gått här på hemmaplan och i Finland automatiskt är godkända. Alla som
studerar utanför Ålands och Finlands gränser måste mera generellt kunna
godkännas.
Allt fler ungdomar väljer att studera i Sverige p.g.a. att kulturen i Sverige
är mer lik Ålands kultur än vad kulturen i Finland är. Också att det svenska
språket råder i Sverige, vilket det inte gör i Finland. Närheten rent fysiskt är
viktig. Det är närmare att fara till Uppsala och studera än att fara till Vasa.
Jag håller med och respekterar ungdomarnas val att välja Sverige som studieort. Jag har själv ett barn som studerar i Sverige och ett annat barn som
kommer att börja studera i Sverige. Jag vet hur man resonerar. Det är mycket
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enklare. Som motionären skriver, vi ser att åtminstone 70 procent väljer att
studera i Sverige. Som många har sagt här, bl.a. ltl Eriksson och ltl Johan
Ehn, så måste vi välkomna ungdomarna hem. Så att de inte sedan måste gå
igenom någon form av nålsöga hos landskapsregeringen för att bli godkända.
Vi vet att man är minst lika kompetent om man har studerat i Sverige eller i
något annat land i Norden eller Europa.
Det kanske också gäller dem som väljer att flytta till Åland från andra länder. De kanske också har en examen i bagaget. De ska känna att man kan
komma till Åland och bli godkänd med den utbildningen man har med sig i
bagaget från sitt land. Det måste också vara viktigt för dem.
Herr talman! Vi lever i en alltmer globaliserad värld. Vi är inte längre en
isolerad ö. Folk väljer att flytta hit, folk flyttar härifrån. Länderna närmar sig
varandra. Därför måste vi vara oerhört mer flexibla än vad man är på finska
fastlandet i sådana här frågor.
Till sist, herr talman, vill jag speciellt läsa upp stycket som gjorde så att jag
från regeringssidan kunde godkänna en motion från oppositionen. Sista
stycket där man skriver; ”för att säkra upp tillgången på arbetskraft och för
att underlätta för såväl återinflyttade åländska ungdomar som nyinflyttade
borde man se över om lagstiftningen kunde bli mera generellt på så sätt att
en examen som ger behörighet i ett nordiskt land eller varför inte ett europeiskt land (eller varför inte hela världen?) skulle leda till en automatisk behörighet för samma uppgifter här på Åland.” Det tycker jag att var en mycket bra skrivning. Därför borde vi alla kunna förenas i denna motion. Tack,
herr talman.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag har två frågor till ltl Runar Karlsson. För det första; är
det många som har känt sig ovälkomna tillbaka till Åland för att de har
studerat i Sverige? Det är någonting som jag inte känner till, inte personligen för jag har bl.a. studerat i Sverige.
För det andra; menar ltl Runar Karlsson att om man har en examen
på det globala planet så ska man vara behörig till en vanlig tjänst men
också legitimerad till ett yrke? Detta får ju oerhörda konsekvenser.
Ltl Runar Karlsson, replik

Talman! För det första, om man känner sig ovälkommen, det kanske
man inte kan påstå. Men man kommer att känna sig mycket mera välkommen om man mera generellt kan bli godkänd. Det gäller inte bara
den här frågan, det gäller många andra frågor. Som jag sade, vi måste
öppna dörren till Norden, Europa och hela världen. De som studerar
borta ska kunna komma hem, de som bor i andra länder ska vara välkomna hit.
Problemen som ltl Olof Erland tog upp kan jag inte exakt svara på.
Det är landskapsregeringen som får se över vad som är möjligt och vad
som inte är möjligt. Jag vill hellre vara optimist än en pessimist i den
här frågan.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag förstår bättre när det gäller Sverige där vi har ett etablerat studerandeunderlag. Men att godkänna examen utifrån världen
och ge behörighet på Åland, man kan ju köpa en examen via Internet.
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Ltl Runar Karlsson kan för några hundralappar t.ex. bli ekonomiedoktor
och visa fram papper. Ska vi ändå inte skydda den utbildning som vi har
kontroll över?
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Ltl Erland väljer att försöka se det omöjliga i det här. Det
är klart att man ska se till att de som kommer hit med en examen också
har en behörighet tack vare examen. Det är givet.
Vi måste på Åland inse att världen förändras, världen har globaliserats. Vi måste hänga med, annars blir vi obönhörligen efter om vi bara
biter oss fast i moderlandet Finland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Margret Lundberg

Tack, herr talman! Jag hör till dem som inte ville godkänna motionen. Främst
av anledningen att man enbart ska godkänna examen ifrån andra nordiska
länder. Eftersom Finland och Åland har notifierat EU-direktivet för utbildningar så tycker jag inte att man kan ta det bara för de nordiska länderna.
Direktivet för också fram att man inte automatiskt får ett godkännande av
examen. Det är alltid fråga om ett individuellt beslut eftersom utbildningssystemen är väldigt olika i alla länder. Likaså varierar behörighetskraven för
olika tjänster.
Skillnaden gäller i synnerhet de uppgifter som den utländska utbildningen
kvalificerar för. Om man tänker på vilka utbildningar vi har idag och hur
mycket man kan välja så kan det vara väldigt bra att någon kan säga vad det
är som gäller.
När det gäller den officiella utbildningen har man i EU-direktivet verkställt
att det gäller endast personer med högskoleexamen och i vissa fall institutexamen som behöver ansöka om att få sin examen godkänd.
Det finns vissa grundläggande förutsättningar för godkännande av examen. Det är att examen är officiell i det land som den har tagits. Såväl examen som högskolan bör ingå i det officiella systemet. En europeisk examen
som inte hör till landets utbildningssystem och inte ger behörighet inom i
landet kan därför inte erkännas. Utgångspunkten är behörigheten.
En godkänd examen är nödvändig för personer som söker arbete inom den
offentliga sektorn, som stat och kommuner, där man bland annat har
lagstadgade behörighetskrav. Man ställer ofta krav på en tjänst att utbildningsnivån ska vara antingen högskoleexamen eller högre högskoleexamen.
Den som har fått sin utbildning utomlands kan inte heller utnämnas till en
tjänst eller befattning om hans eller hennes utbildning och behörighet inte
erkänns. Det mottagande landet är alltid det land som beslutar om en utländsk examen fyller behörighetskraven. Det är precis samma sak i Sverige,
där måste man vända sig till de svenska myndigheterna för att få sin behörighet.
När det gäller dessa reglerade yrken så tycker jag att det kan vara ganska
svårt med ett generellt godkännande. Vem ska sedan besluta om det? Är det
arbetsgivaren som ska bestämma? Då tycker jag att det är bättre att man har
det på landskapsregeringens nivå, så att det inte blir skoldirektören eller nå-
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gon annan som ska fastställa behörigheterna, när det gäller lärare. Tack, herr
talman.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Problematisering kan man göra av ärendet som sådant.
Det gör också utskottets majoritet. Det är också ltl Lundberg väl medveten om. Vi både skriver och har i diskussionerna lyft fram på ett problem som finns. Däremot säger motionen också att man ska titta på
vilka områden man har den här möjligheten att göra det och på vilka
sätt man kan genomföra en sådan här förenkling.
Det som utskottets majoritet har gått in för handlar om att vilja se
möjligheterna, och inte gräva ner sig och gömma sig bakom det system
som finns idag. Vi vill ge landskapsregeringen möjlighet att skapa ett system som bättre återspeglar det samhälle vi lever i idag, dvs att så stor
del av våra studerande studerar på annan ort än i Finland. Därmed utnyttjar vi också den möjlighet som självstyrelselagen ger oss.
Ltl Margret Lundberg, replik

Tack, herr talman! Jag är medveten om det. Men det kommer att
komma upp i yrkeskvalifikationsdirektivet. Det ska bli intressant att se.
Faktum är att vi har väldigt många reglerade yrken där vi inte har
samma möjligheter att gå in och påverka.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Diskussionen kring de väldigt många reglerade yrkena gör
att jag uppfattar att ltl Lundbergs argumentation går ut på att för att vi
inte kan göra det för alla, så kan vi inte göra det för någon. Det är för
mig ett väldigt, väldigt udda sätt att resonera på. Man skulle säga att vi
har fått en möjlighet i självstyrelselagen att göra saker och ting men vi
vill inte utnyttja den. Vi följer istället de regelverk man har i Finland.
Vad är det i dagens samhälle som säger att vi just ska rikta oss mot Finland och inte ge landskapsregeringen råg i ryggen att gå vidare och se på
de möjligheter som finns? Jag har sagt det och jag säger det igen; det
finns svårigheter, men om vi bara ser svårigheter får vi ingen utveckling
av det åländska samhället.
Ltl Margret Lundberg, replik

Herr talman! Jag kan hålla med om att man kanske behöver titta på det.
Jag ser också lite hur andra länder gör och diskuterar. Det kommer definitivt inte att vara lätt. Detta att vi gör så mycket egna system gör också
att det kanske inte passar in i helheten. Vi har många utbildningar och
de kommer att vara väldigt varierande. Om vi har egna regler, egna yrkeskvalifikationer och bedömningar, det gör kanske att vi inte fungerar
så bra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Visst är det som ltl Lundberg säger att för att få en examen godkänd så
måste man få den godkänd enligt de regelverk som gäller. Hon nämnde
att det är som i Sverige. När jag hörde på anförandet så tappade jag lite
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tråden. Det som gäller i Sverige gäller i Sverige och det som gäller i Finland gäller i Finland. Men vi har de facto egen behörighet. Det verkade
som ltl Lundberg inte var medveten om det. Hon sade också i ett senare
i replikskifte att vi inte kan påverka. Det är klart att vi kan påverka om vi
vill. Hon nämnde också att om man har så mycket egna system så passar
det inte in. Det är viktigt att man inte har egna åländska hemsnickerier,
så att det inträffar att eleverna inte blir behöriga till vidareutbildningar.
Det är mycket centralt. Men om vi hela tiden ska vara rädda att bygga
upp eget för att det inte ska passa in så kommer vi aldrig att kunna underlätta för 70 procent av de högskolestuderande som studerar Sverige.
Hur vill liberalerna lösa den problematiken?
Ltl Margret Lundberg, replik

Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att vi har utbildningar som är
konkurrenskraftiga och att de studerande också får arbete sedan. Det
tycker jag absolut är det mest väsentliga. Samt att utbildningarna håller
en hög kvalité och att de är konkurrenskraftiga.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det tror jag absolut att vi alla håller med om. Det vore jättekonstigt annars. Som jag sade i mitt anförande, vi ska vara försiktiga att hamna in i
en sådan diskussion att man är för eller mot Finland eller för eller mot
finska regelverk. Vi har de facto ett problem här. Åländska kompetenskrav är baserade på det finska utbildningssystemet väldigt långt, samtidigt som en väldigt stor majoritet studerar någon annanstans än i Finland. Det finns ett problem att få detta att matcha. Min fråga kvarstår;
hur vill liberalerna riktigt lösa det här?
Jag noterade att utskottsordförande sade i sin presentation att alla
ungdomar ska känna sig välkomna, även de som studerar utanför Finland. Vill liberalerna ge den signalen? Hur vill man i så fall lösa det? Jag
kan inte förstå att inte lagtinget kan enas om en så central fråga för
åländska ungdomars väl och ve.
Ltl Margret Lundberg, replik

Jag tycker fortsättningsvis att vi behöver följa EU-kraven som gäller. De
gäller inte enbart för de nordiska länderna utan för alla som kommer
ifrån Europa, till exempel från Storbritannien eller varifrån som helst.
Det tycker jag att är det viktiga. Naturligtvis ska vi välkomna alla hem
tillbaka som har studerat i Sverige, det tycker jag att är väldigt viktigt.
Jag tycker inte att vi säger motsatsen heller.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Jag har inte varit med i kulturutskottet. Jag kan säga så mycket
att jag inte skulle ha godkänt motionen p.g.a. att motionen är ganska lättvindig och sorglös. Vi har en utveckling i vårt samhälle där vi för det första har
varit bundna till den finska examen. Sedan så småningom, i det nordiska
samarbetet på 70- och 80-talet, har vi fått en nordisk examensgiltighet. I dagens situation har vi de direktiv som EU tillämpar. Det finns en lika ställning
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för examen i den s.k. Bolognaprocessen där grundutbildning, vidareutbildning och högre utbildning samordnas så att man ska kunna ha större utbyte.
Jag är själv utbildad i Sverige. När jag skulle flytta hem så var det inte utbildningen utan det var andra faktorer som bestämde om man fick jobb här
hemma eller inte. Det var politiska faktorer. Det hoppas jag att vi inte ska ha
idag. Det ska vara enhetliga regelverk.
Jag tyckte att liberalernas ledamot i utskottet Margret Lundberg uttryckte
det väldigt väl när hon sammanfattade och sade att man ska vara konkurrenskraftig. Det är individerna som ska vara konkurrenskraftiga. De som har
utbildat sig, kommer till Åland eller är på Åland och har studerat i Finland eller Sverige. Vad betyder det? För det första ska man ha kunskaper och färdigheter som passar för ett visst yrke. Det är det absolut centrala. På Åland kan
vi aldrig få ett slutet utbildningssamhälle där man utbildar sig här, jobbar här
och inte har någonting med utlandet att göra. Det blir mer och mer så att
man åker utomlands, till Spanien, Frankrike eller Tyskland, för korta eller
längre utbildningar. Då måste det finnas ett system för att värdera det hela.
I landskapsförvaltningen har det pågått, under flera år, ett mycket intressant projekt som heter validering. Vad betyder då validering? Det betyder att
man ska översätta utbildningar i andra länder till åländska förhållanden, det
som vi vill ha här.
Jag tycker att majoritetens text i utskottsbetänkandet är ganska råddig. De
skiljer inte på fundamentala begrepp som examen, behörighet och legitimation.
En examen är någonting som en skola, högskola eller ett universitet utfärdar när man har slutfört sina studier. Ofta får man ett betyg där det beskrivs
vilka kurser som ingår. Det som kan hända är att man tittar man på tjänstens
behörighet, när man kommer tillbaka till Åland från Finland, Sverige eller utlandet. Till exempel för en avdelningschef i landskapet står det; behörig förtjänsten är den som vid universitet eller därmed jämförbar högskola som
är erkänd av nationell utbildningsmyndighet och avlagt en examen som motsvarar i det här fallet minst fyra års heltidsstudier. Det kan vara tre års heltidsstudier också. Man talar om det som motsvarar det som finns i Finland,
tidigare hette det nordisk högskola eller universitet. Nu har man utvidgat det
till EU.
Ltl Runar Karlsson vill ha det globalt. Kommer man ifrån Trinidad så ska
man kunna visa pappren och bli avdelningschef på landskapsregeringen om
ingenting annat görs. Vi har ett system där någon som är expert tittar på universitetet i Trinidad. Jag hoppas att jag inte sårar någon som har läst vid universitetet i Trinidad. Som exempelvis visar det att man måste ju veta att det
är en utbildningsanstalt som håller måttet. Vi känner ju till Sverige, Finland,
Norge, Danmark, Island och Färöarna där vi har etablerade kontakter. Examen är det första kravet, det andra kravet är om behörigheten passar.
Sedan har vi begreppet legitimationen. I Sverige ska man till exempel införa begreppet legitimation för lärare, som måste vara godkänna för att t.ex.
kunna sätta betyg.
Tillstånd att bedriva yrken krävs för läkare, tandläkare, provisor, psykolog,
talterapeut, näringsterapeut, farmaceut och sjukskötare, det här är ungefär
halva listan. Ska vi, på varje område där vi har behörighet, ha en egen lagstiftning så har vi ett åtskilligt jobb att utföra.
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Sedan har vi andra så kallade skyddade yrkesbeteckningar där man kan bli
godkänd om man har utbildning i utlandet och den prövas. Det är ortopedtekniker, fotterapeut, utbildad massör, kiropraktor, naprapat, osteopat, närvårdare och allt möjligt. Här har vi en enorm härva av utbildningar som idag
kommer in i ett system där någon på utbildningsavdelningen säger att det här
är okej, vi känner till utbildningen.
Alternativet med motionärens förslag är att för varje kommun som anställer en lärare, varje arbetsgivare som får en ortoped från t.ex. Trinidad, ska det
kontrolleras upp och godkännas av just den arbetsgivaren. Är inte detta en
härva som är helt onödig? Vi talar idag om landskapsbyråkrati och onödig byråkrati.
Märkväl, för mig handlar det inte om att man inte skulle välkomna studerande hem från Sverige. Det gör vi. Jag vet inte hur många här i salen som
är utbildade i Sverige och säkert har känt sig välkomna. Det finns hur många
som helst.
Det som är farligt, med den här lösa motionen, det är att man öppnar
Pandoras ask för alla utbildningar i hela världen. Det låter väldigt trevligt, vi
ska vara öppna, vi ska vara välkomnande och att alla ska komma hit. Men de
som studerar på Åland och vet att de har en gedigen och bra utbildning vill de
öppna för konkurrens med utbildningar som inte är undersökta, godkända
och prövade? Nej, jag tror att det är en farlig väg.
All heder åt de liberala representanterna i utskottet som röstade emot,
kanske inte mot motionens kläm i sig. Men att man mera noggrant borde ha
undersökt detta. Hur är det med socialarbetare, socialsekreterare och liknande? Varför inte utreda det som är så givet i ett utskott som behandlar den
här frågan?
Ordförande i utskottet, ltl Johan Ehn, är själv huvudmotionär. Han blåser
på ordentligt. För att citera; ”gräva ner sig, gömma sig” om man inte omfattar
hans motion. Är det så som man argumenterar? Är det argumentation mot
dem som har en annan åsikt? Att de gömmer sig och gräver ner sig. Tvärtom,
alla välkomnar studeranden från Sverige, vi vet vad det handlar om. Men att
öppna regelverken totalt tror jag är farligt.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Diskussionen kring motionen kanske inte heller innehöll
så vackra ord, om man ska ta den diskussionen först. Man tar saker
”lättvindigt, motionen är ogenomtänkt, utskottet för inte en logisk diskussion”. Ja, åhörarna får bedöma. Problemet i det här fallet är att dagens situation utgår ifrån finsk examen när det gäller normen för all bedömning av vad som ska vara en godkänd examen. Vi använder oss inte
av möjligheten att själva sätta upp regelverk. Vi utgår ifrån att finsk examen är det allenarådande.
Det jag vill och utskottets majoritet vill är att det inte ska vara självklart att det är finsk utgångspunkt som vi ska ha. Framförallt inte i ett
läge där majoriteten av åländska studerande på högskolenivå finns utanför Finland, dvs i Sverige.
Notera en sak, ltl Erland, det står mera generellt.
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Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag vet inte om jag var så kritisk till bristande logik och
sådana saker. Jag menare nog att man inte klargör begreppen; skillnaden mellan examen, behörighet och legitimation. Till och med i klämmen står det att man ska godkänna examen så att det ger en behörighet.
Bara den kopplingen gör att det blir besvärligt, tycker jag. Examensgiltighet är en sak. Det har vi på nordisk nivå. Vi kommer att få yrkesnormeringar på EU-nivå som är på gång, det finns ett direktiv. Frågan är
hur man ska implementera det direktivet här. Om det ska vara blankettlag med rikslag, om det ska vara egna lagar eller om det ska vara specifika lagar för varje område, där har vi blandade behörigheter. Det är ett
enormt stort problem som landskapsförvaltningen idag har att tackla.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Okej, uttrycket som användes var visst; råddigt, inte bristande logik.
Det som motionären i utskottet har sett är ett problem. Problemet
ville vi få löst. Vi har försökt hjälpa till att beskriva det ytterligare i betänkandet. Nu för vi över det till landskapsregeringen för vidare granskning och för problematisering. Om man sedan anser att det är nödvändigt ska man också föreslå åtgärder för hur detta kunde förändras.
Ska vi sedan gå in ytterligare i detta genom att blanda ihop äppel och
päron så började ltl Erland vara kritiskt till att vi bara rörde oss kring
nordiska examen i klämmen. Men sedan i anförandet var den stora kritiken att vi öppnade upp för kreti och pleti, eller hur jag nu ska tolka det,
så sade inte ltl Erland, men vi öppnade upp för examina som vi kanske
inte känner till. Jag kan inte se att det står så vare sig i betänkande eller i
motionen.
Ltl Olof Erland, replik

Talman! Det står definitivt ingenting om Trinidad i motionen, det håller
jag med om. Jag exemplifierade vad som händer och man säger att man
ska godkänna examina på global nivå. Det är ju det som det handlar om,
var ska vi dra gränsen? Vi känner till examina från Sverige. Vi vet om det
är äppel eller päron. Då kan vi säga att vi i vår lagstiftning kan införa generellt att vid godkänd nationell högskola i vissa länder skulle man
kunna godkänna examina. Det kan också vara svårt. Det som nu ligger
på bordet är ett EU-direktiv, det är det väsentliga här. Säger direktivet
att man får diskriminera mellan länder, mellan högskolor, och på vilket
sätt kan man göra det? Det är det ena. Det andra är hur det ska in i vår
lagstiftning. Det är de väsentliga sakerna som borde anknyta till det här
problemet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Ltl Erland, som i en tidigare replikväxling med mig, ser
bara problem i det här ärendet. Jag ser möjligheter och vad som är bäst
för Åland och den åländska ungdomen. Läser man i motionen så skriver
man att man hemställer om att landskapsregeringen ser över möjlighet-
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erna att föreslå nödvändiga lagstiftningsändringar för att mera generellt
godkänna examina osv. Det är det som man säger, inte säger man att
man skall göra det. Man ska se om det finns möjligheter att göra det här.
Jag tycker att det är en bra motion. Som jag sade tidigare, man välkomnar hem mera öppet också dem som studerar västerut och inte bara dem
som studerar österut.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Bortsett från motionen och utskottets betänkande så kan
jag helt och hållet hålla med ltl Runar Karlsson att alla ungdomar som
studerar i Sverige är välkomna hem, det är ingen tvekan om det.
Dessa något runda formuleringar i klämmen gör saken något lindrigare för min del.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Tack, herr talman! Jag måste inledningsvis säga att jag har studerat till
socionom i Sverige. Socialarbetare är ett reglerat yrke. Då är det erkännande av examina som behövs enligt EU-direktivet. Yrket ska också
förmodligen bli ett legitimerat yrke. Det har varit på gång redan i flera
års tid i riket. Från facket vill man verkligen få det legitimerat för att det
är viktigt att folk har rättskydd när det gäller socialt arbete i.o.m att det
också är frihetsberövande i och med barnskydd.
Redan nu kan man konstatera att icke behöriga socialarbetare som
inte har erkännande från utbildningsstyrelsen eller dispens från landskapsregeringen får arbeta med barnskydd här på Åland. Det finns i
barnskyddslagen.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det här är ett exempel på ett yrke och en utbildning där
detta med legitimering blir belyst. Varför har man det? Är det för att
man inte ska välkomna studerande från Sverige eller från andra länder?
Nej, det är det inte. Det är för att vi har lagstiftning, vi har rättsäkerhetskrav och vi har egna krav på hur vi vill ha utbildningen.
Förskolelärare har en helt annan utbildning i Finland än i Sverige.
Sedan kan man diskutera var pedagogiken är bättre. Var är studieresultaten bättre? Det ska vi kunna diskutera på Åland. Men att säga att vi
godkänner allt, det tycker jag inte är så vidare bra.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Talman! Det är en intressant diskussion. Det är ganska avslöjande var de
olika partierna har sin hemvist. Var man förlitar sig mest på att man sköter
saker och ting rätt.
Jag tänkte när jag satt i salen, jag öppnar den västra dörren när jag går ut
ur salen. Medan när liberalerna går ut öppnar de den östra dörren. Det här
blir också väldigt talande för hur man ser på problemetiken i det här ärendet.
Liberalerna öppnar också hellre den östra dörren när man godkänner finsk
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examen och behörighet. Medan vi som mera sitter på den här sidan och öppnar den västra sidan, också öppnar möjligheterna att öppna upp för att godkänna en annan examen än endast den finska.
Där är problematiken. Vi har inget godkännande från den egna myndigheten, Ålands landskapsregering. Margret Lundberg talade sig varm för att
man skulle ha ett godkännande från den egna myndigheten. Då satt hon ett
likhetstecken med att det var den finska myndigheten.
Liberalerna menar alltså att det rätta är att man har ett godkännande enligt den finska behörigheten. Där är kärnan. Var är det som är det rätta? Just
nu godkänner man den finska examen, utan att se vad den innehåller. Har
man en finsk examen så är det den rätta på Åland. Så är det bara. Vi vet att
våra ungdomar studerar i Sverige alltmer. Det var väldigt få som studerande i
Sverige under den tiden som ltl Erland studerande i Sverige. Det fanns många
problem när de kom tillbaka och skulle få sin examen godkänd. Men idag har
vi det motsatta. Då var det kanske 20 procent som studerade i Sverige och 80
procent i Finland. Nu är det tvärtom. Vi vet också att vi kommer att få ett
stort behov av människor som kommer till Åland och tar över det offentliga
Åland. Vi har en stor pensionsavgång och det ska täckas upp av nya arbetstagare.
Jag tycker att det här är en väldigt bra kläm, där man säger att man ska föreslå nödvändiga lagstiftningsändringar så att man kan godkänna examina.
För mig är det svårt att förstå resonemanget om t.ex. en lärare kan utföra sitt
arbete. Man har sin examen godkänd, man har en behörighet att kunna utöva
sitt yrke i Sverige och man kan lära barnen läsa, skriva och räkna. Varför
skulle inte det vara en godkänd examen på Åland? Vad är det som skiljer
Åland mot att ha en godkänd examen i Sverige? Det blir väldigt svårt för mig
att förstå.
Ltl Olof Erland säger; ”vem är det som inte känner sig välkommen till
Åland? Och är det här ett problem för någon”? Jag har den informationen när
vi har diskuterat med studerande idag och med dem som har studerat färdigt,
sökt arbete och kommit hem till Åland, att det har varit problem. Man har till
och med behövt ha någon form av tilläggsutbildning eller så får man en dispens. Vem vill söka en tjänst där man kräver en viss examen och den examen
är godkänd i det land där man har studerat och det är bara ”nästgårds” som vi
ändå tycker att Stockholm, Uppsala och Lund är.
Jag hör vad liberalerna säger. Jag har svårt att förstå att man fortfarande
resonerar på det här sättet. Det skulle vara en styrka om vi istället skulle
kunna föra en gemensam diskussion om att föra det här ärendet vidare till
landskapsregeringen som ska se över detta och komma med ett annat sätt att
hantera dessa behörigheter på. Tack.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Tack, herr talman! Det finska erkännandet av examina ger rätt för mig
att söka en socialarbetartjänst i hela Finland, dvs 25 000 tjänster inom
socialt arbete. Ett åländskt erkännande ger mig rätt att söka ca 60 tjänster här på Åland. Personligen söker jag mitt erkännande från riket i och
med att det öppnar alla dörrar. Sedan har jag förstås rätt att söka tjänster i Sverige också.
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Om vi har eget erkännande av examina på Åland då behövs det anställas flera personer till landskapsregeringen. Är det så att obundna vill
utöka den offentliga sektorn? Detta blir ju dyrt.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ettdera är det jag som inte förstår det här eller så är det någon
annan. Nu tänker jag på ltl Sirpa Eriksson. Hon kan ju söka alla de
tjänster som hon sade till antalet i Finland. Hon kan också söka tjänsterna på Åland. Inte är det någon som säger att de blir exkluderade, de
tjänster som hon inte kan söka i Finland.
Saken är den att man skulle ge ett godkännande från den examen som
kommer förslagsvis från Sverige. Den är godkänd i Sverige och den
skulle också vara godkänd på Åland, vilket är problemet idag. Den skulle
ju inte exkludera ifrån det landet den är godkänd. Men den skulle inkludera även här på Åland.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Tack, herr talman! Eftersom socialt arbete är reglerat yrke så behövs ju
erkännande av examina. Då har man bara ett erkännande från Ålands
landskapsregering. Detta erkännande duger på Åland, inte i Finland.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Nu förstår jag varför det är så svårt för landskapsregeringen att
komma med det här lagförslaget som man kom med till lagtinget och
som började utskottsbehandlas och togs tillbaka vad beträffar socialarbetare. Jag ser att det finns en ordentlig spricka mellan liberalerna och
centern i den här frågan. Jag har förstått att centern har en mera inkluderande tillåtande inställning till detta, medan liberalerna har en exkluderande inställning till just den här yrkeskategorin.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Folke Sjölund, replik

Herr talman! Inlägget från vtm Lindholm är inte särskilt upplyftande.
Hon ”såsar ”på ett ordentligt sätt ihop frågan om examen å ena sidan,
och behörighet å andra sidan. Inte är det examina som är problemet. Vi
har ju nordisk examensgiltighetskonvention. Examina är inga problem.
Det är behörighetsfrågorna som är en helt annan sak. Där är det så att
alla länder har egna behörighetskrav beroende på vilken typ av tjänster
det handlar om. Om vi tar exempelvis polisen, det finns inget land som
godkänner ett annat lands polisutbildning rakt av. För polisen ska tilllämpa den nationella lagstiftningen och då måste man ha en kompletterande utbildning för att kunna klara av det.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! För att få en behörighet så krävs det en examen. Jag hoppas att
vi åtminstone är överens om det. Det som ltl Sjölund säger är att varje
land har sina krav för att få den här behörigheten. Skillnaden mellan
mitt sätt att se det och ltl Sjölunds sätt att se det är att hans enda land
det är Finland.

795

Ltl Folke Sjölund, replik

Herr talman! Jag kan bara konstatera att det som vtm Lindholm nu sade
är fullständigt struntprat. Hon lägger värderingar och åsikter på mig
som jag överhuvudtaget inte har. Jag har aldrig sagt att det enda som
gäller är behörighetskrav som gäller i Finland, tvärtom. Det finns alltså
system för hur man kan komplettera sin utbildning så att man får en behörighet i olika länder också. I alla nordiska länder är det baserat på
gemensamma nordiska examensöverenskommelser som finns. De nordiska examina från utbildningsanstalter är giltiga under hela Norden.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det är väldigt trevligt att debattera det här ämnet för det kommer upp väldigt mycket värdeladdade ord. Jag tycker att det är väldigt
intressant när ltl Sjölund säger att jag ”såsar” och jag pratar strunt. Jag
tycker att det ger uttryck för att när argumenten tryter då måste man
komma med andra attribut till den här debatten. Om det inte är på det
sättet så kan vi bara konstatera, efter ltl Sjölunds uttalande, att ltl
Sjölund inte tycker som liberalerna i stort. Jag har åtminstone fått det
intrycket efter den här debatten.
Det land som man vill ta efter när det gäller godkännande av behörighet är Finland. Liberalerna är inte beredda att öppna upp och göra egen
behörighet för Åland. Men är det så att Sjölund har en annan åsikt så
välkomnar jag det.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Jag vill börja med problemformuleringen igen. Kompetenskraven bestäms i varje land, det är vi överens om. Normalt sett har ett land lärosäten som ger examina utgående från de kompetenskrav som man har bestämt i sitt land.
För Ålands del är vi i det läget att när det gäller att bestämma kompetenskraven för offentliga tjänster så är vi ett eget land. Men vi utbildar inte några
människor t.ex. till lärare, förskolelärare eller liknande. Då har vi istället valt
att som utgångspunkt för kompetenskraven lägga landet Finlands utgångspunkt. Det är landet Finlands kompetenskrav som vi använder oss av på
Åland i dagsläget. Detta leder i följande steg till att alla som inte har en examen från Finland får gå en extra omgång till landskapsregeringen och få sin
behörighet godkänd.
Jag tycker att det borde vara på det här sättet i stället: För oss borde behörighetskraven utgå från den kunskapsnivå vi anser att man behöver. Så är det
inte i det här fallet. Vi använder oss blint av om en examen är godkänd i Finland så är den godkänd också på Åland. Så är situationen när det gäller t.ex.
förskolelärare. Om man har en examen från Sverige så är den inte godkänd
här.
Ett sätt att göra detta på när det gäller t.ex. lärare i grundskolan: I lagstiftningen skulle man först säga vilken nivå man vill ha på behörigheten för att
kunna vara lärare i grundskolan. Landskapsregeringen konstaterar och
granskar ett antal olika lärosäten, för det gör man nu varje gång någon kommer in med en examen. Landskapsregeringen säger sedan vilka lärosäten
man godkänner. Om de är lärosäten i Finland eller i Sverige spelar ingen roll,
huvudsaken är att de fyller minimikraven för vad vi anser är kunskapsbehö-
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righeten. Detta skulle göra det betydligt lättare för den enskilde och det gör
det betydligt enklare för kommunerna. Kommunerna är arbetsgivare när det
gäller grundskolelärare. Man tittar bara på listan över vilka lärosäten som är
godkända och inte godkända. Det är enkelt. Det här är bara ett exempel på
hur man kunde göra de här sakerna.
Utskottet valde att inte gå in och sätta ut i detaljerna eftersom vi ser att det
här området är stort. Det gäller inte bara lärare och förskollärare. Man behöver se över detta som helhet. Sedan kan landskapsregeringen efter att man
upptäcker de här bitarna föra olika beslut till lagtinget eller om det räcker
med att landskapsregeringen själv tar olika beslut.
Till stora delar behöver vi ingen större lagstiftningsförändring. Lagstiftning
finns på de områden som vi behöver det. På många områden behöver vi
egentligen bara beslut från landskapsregeringen. Eftersom vi tidigare har
godkänt en lärarexamen från Uppsala Universitet kanske vi kunde säga att de
som kommer ifrån lärarutbildningen i Uppsala inte behöver komma via landskapsregeringen. Kommunerna vet att när jag som arbetssökande kommer
med ett betyg från Uppsala så är det okej, det uppfyller kraven. Så är det ju i
dagsläget men nu måste jag via landskapsregeringen.
Jag tycker att det är lite intressant att sedan säga att utskottet borde ha beakta den sociala sidan, man borde ha beaktat alla de här delarna. Klämmen är
formulerad på det sättet att vi är medvetna om de problem och svårigheter
som finns. Men vi måste ju börja jobba någonstans och vi ville ge det uppdraget till landskapsregeringen. Jag hoppas att vi kunde bli eniga också i salen
att ge det vidare.
Dramatiseringen av ärendet som sådant att vi skulle utnyttja den lagstiftningsbehörighet som vi på Åland idag har, jag förstår faktiskt inte varför man
inte vill göra det. För mig förblir det en gåta. Man försöker måla in det i att vi
är lättvindiga, vi pratar strunt och så vidare. Det känns inte något vidare.
Tack.
Ltl Camilla Gunell

Herr talman! Det är ju en väldigt intressanta debatt som har utvecklats här
under eftermiddagen. För min del kan jag nog klart säga att jag är varken låst
vid den västra dörren eller den östra dörren. Jag väljer dörr beroende på vart
jag ska. Jag har en väldigt pragmatisk syn på vilken dörr jag väljer.
I den här frågan tycker jag att man bygger upp en konflikt som borde vara
ganska odramatisk.
Vanligast förekommande är dessa grundskollärare som kommer från Sverige. De ska via landskapsregeringen och anhålla om dispens för att få behörighet att bli anställd i en kommunal skola. Om det här förfaringssättet fortgår på samma sätt som det gjorde under min tid i regeringen så tycker jag att
det finns all orsak att se över om det går att hitta ett system som kunde vara
mer förenklat.
Om jag förstår motionären rätt så är det en förenkling han eftersträvar och
att få bort ett moment ur den byråkrati som vi nu har på utbildningsavdelningen. Vem skulle inte välkomna en sådan utveckling?
Jag tycker inte att man tar någonting av någon annan. Man söker ett sätt
att förenkla systemen inom vår egen förvaltning. Det finns väl all anledning
att se över det, att hitta någonting mer konstruktivt och snabbare.
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För min del tycker jag att skolan och grundskolan på Åland är väldigt berikad av att man har lärare som är utbildade både i Finland och i Sverige. Det
är två olika förhållningssätt. Den svenska och finska skolan betonar lite olika
saker. När de samsas i den åländska skolan så blir det, som jag upplever det,
en spännande pedagogisk diskussion, som jag tror att gynnar vår utbildning.
Jag tycker att det är bra att vi har lärare som kommer från både östra och
västra dörren.
Vad gäller området med finsk behörighet kontra åländsk behörighet på utbildningsområdet så finns det en i utredning gjord från början av 2000-talet
som visar på att det finns luckor. Man borde titta över vad Åland egentligen
har rätt att bestämma över och inte på utbildningsområdet. Det finns vissa
gråzoner idag som man borde klargöra om man går vidare på det här området.
När yrkeskvalifikationsdirektivet träder ikraft så borde man också ta upp
frågan om validering igen på den åländska agendan. Det är nog en mycket
viktig politisk verksamhet som idag är försummad, anser jag.
Jag tycker inte att det här är så himla dramatiskt som det nu har låtit idag.
Jag tycker att det är bra om landskapsregeringen ser över den här frågan, och
om det är möjligt, hittar förenklingar. Det gynnar alla.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Ganska ofta numera få debatterna om hemställningsmotioner,
vad de än handlar om, ideologiska övertoner, i det här fallet kunde man nästan säga nationalistiska.
För liberalernas del finns det ju ingenting i någon fråga som skulle säga att
vi klamrar oss fast vid Finland och motarbetar Sverige. Och att vi enbart går
in och ut genom den östra dörren och stänger den vänstra dörren. När det är
sol så går man ut genom den östra dörren på morgonen och man går ut genom den västra dörren på kvällen om man vill ha sol, dvs en helt och hållet
pragmatisk inställning.
Det är ett faktum att vi har en stor andel studerande som väljer Sverige
som studieort av olika skäl.
Om jag återigen får gå tillbaka till historien. När jag studerade i Sverige
hade vi en stor diskussion, mellan Sverige och Finland, som var nationalistisk
och inte utbildningspolitisk. I Finland sade man att man inte godkänner
svensk ekonomexamen, för den var ett år kortare. Jag var faktiskt med och
gjorde en undersökning om själva ekonomiska innehållet i examen i Finland
och i Sverige. Skillnaden var den att man läste mera språk i Finland, man
läste svenska. Det var intressant att arbetsgivarna i Finland betalade mera till
dem som hade ett studerat i Sverige, trots att det var kortare studietid, därför
att de hade större nytta av dem.
Den här processen har pågått och hamnat i Bolognaprocessen och liknande. Den skillnaden finns inte på det området längre. På många områden
har Finland varit mera konservativ i sin utbildningspolitik. Man hade hårda
intagningsregler. På det sättet skulle man höja kvalitén. I Sverige satsade
man istället på flera lärare och fritt inträde. De hade olika politik. Det har
gjort att ålänningarna så småningom har valt Sverige i högre utsträckning.
När det t.ex. gäller klasslärare är det kortare utbildning i Sverige. Jag känner ålänningar som väljer den finska utbildningen därför att de anser att den
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är bättre, mera gedigen. Om det stämmer eller inte, det vet man inte. Det är
fritt att välja.
Om vi återgår till själva motionen, att företa nödvändiga lagstiftningsåtgärder, det är ju helt klart att inte kan någon säga emot. Det finns två processer i landskapsförvaltningen som är på gång. Det ena är valideringsprojektet
som pågår och har lagt en ganska gedigen grund för utbildningsvärdering.
Det andra projektet är implementeringen av EU-direktivet som gäller yrkeskvalifikationer, det är också pågående.
Jag tycker återigen att man borde be om ursäkt här, fast det jag gör jag nog
inte. Jag återkommer till det som klämmen här säger; ”generellt godkänner
examina”. Det kan man ju säga, också ifrån Trinidad. Men, från annat nordiskt land, varför denna begränsning? Är det möjligt överhuvudtaget? Gällande behörighet för offentliga tjänster? Först är det okej, en allmän öppning.
Sedan är slutet si och slutet så. Man kan diskutera det, men jag har tidigare
försökt säga att jag inte skulle omfatta den här klämmen.
Man bör också här notera att diskussionen om utbildningen i Sverige och
arbetsmarknaden på Åland hittills har handlat ganska mycket om språkkraven. Det är ju en annan fråga än att godkänna. Det är ändå värt i sammanhanget att poängtera att motionen handlar om offentliga tjänster. Det är viktigt att man upplyser de åländska studeranden om de regler som gäller. Den
privata arbetsmarknaden har inga restriktioner när det gäller utbildning.
När man söker tjänst hos ett framgångsrikt företag som IBM, där lägger de
utbildningspapperen åt sidan och gör en enkel psykologisk test och väljer
medarbetare på grundval av detta. Där är man medveten om att en examen
kan man få lite härifrån och därifrån av olika kvalité.
Det viktiga när man pratar om utbildningspolitiken är att valideringsprojektet fortsätter, för det lägger grunden till jämförelser. Det underlättar integrationen och betygsfördelningen. Det andra är att implementeringen av yrkesdirektivet kommer att medföra att man måste välja lagstiftning, blankettlag, eller egen lagstiftning som är allmän eller specifik för varje område. Den
här distinktionen mellan examen, behörighet och legitimation är viktig att
upprätthålla.
Jag hoppas att det tydligt har framgått hittills att liberalerna inte har nationalistisk syn på denna fråga. Det är konkurrenskraftig utbildning, kunskaper och färdigheter som gynnar samhället och individen.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag förstår fortfarande inte, det kan hända att jag är trög,
men varför är det så problematiskt att försöka förenkla det här systemet? Tar vi exemplet lärare igen, efter lite byråkratiskt krångel, en sväng
via förvaltningen så får lärarna jobba här. Varför kan vi inte förenkla
den biten? Hela motionen syftar till detta.
Det var bra att ltl Erland har noterat att det som vi diskuterar är just
de offentliga tjänsterna. Tack och lov rår vi inte på den privata sektorn. I
den privata sektorn utgår man från den kunskap som man anser att behövs för tjänsten, som jag beskrev i mitt anförande här tidigare. Det är
just det jag tycker att man ska göra. Det har vi ju de facto gjort. Men vi
måste ändå ha någon slags hängsle på, när man kommer från något annat land än Finland med sin examen så måste man ha lite byråkratiskt
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krångel. Varför fixar man inte undan det? Vad är det som är så farligt
med det?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Olof Erland, replik

Det är väl precis det som valideringsprojektet går ut på, precis som implementeringen av direktivet, att hitta enkla lösningar. När det gäller direktivet så kan det vara blankettlag, egen lagstiftning som är allmän eller
specifik lagstiftning för de olika yrkena. Inte är det här något problem
om man vill sätta behörigheten som man vill. Man kan säga; behörigheten är vid Sverige avlagd klasslärarexamen eller vad som helst. När
man har olika utbildningar, olika legitimeringskrav och olika behörighetskrav det är ju då som det blir problematiskt.
Vill man säga, som i motionen, att man ska ha ett generellt godkännande av examen för behörighet för offentliga tjänster, då har det nog
gått väldigt långt. Då släpper man nog på tömmarna i utbildningssystemet.
Ltl Johan Ehn, replik

Talman! Vi måste titta en gång till på vad det står i klämmen. Det står;
mer generellt. Det utgår ifrån att man ska skapa ett system som är så
enkelt som möjligt. Den argumentationen har utskottet använts sig av i
betänkandet. Det betyder inte att vi släpper allting fritt. Orsaken till att
det också står nordiskt i klämmen, det beror på att ltl Folke Sjölund undervisade oss att det finns en nordisk överenskommelse om examina. Vi
såg att där finns en grund för att komma vidare vad gäller att få det enklare. Jag beskriver också i motionen att det här borde göras på ett
europeiskt plan eftersom det är där vi i framtiden kommer att ha betydligt större utbyte av det hela.
Återigen, varför skulle man inte kunna göra de här förenklingarna?
Det är förenklingarna vi är ute efter, ingenting annat.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! De frågor som förs fram så står det fullständigt klart att de
som studerar i Sverige är välkomna hem. Liberalerna har ingenting annat att säga. Liberalerna säger; finns det förenklingar så ska man göra
dem, men man ska inte göra generella förenklingar som spolar ut utbildningsbarnen med badvattnet. Det handlar om att det ska vara mera
generellt, okej. Men specifikt, ska det vara nordiskt, europeiskt, någonting annat eller ska det vara enbart Sverige? Frågtecknen är många. Jag
hoppas att landskapsregeringen slutligen fortsätter med valideringsprojektet, implementerar direktivet på ett så obyråkratiskt sätt som möjligt
och väljer väg när det gäller klasslärarutbildningen så att konkurrenskraften och kvaliteten är i fokus till den delen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Det verkar vara så att när regeringen inte är på plats har
det blivit Olof Erlands uppgift att alltid gå upp försvara regeringen i diverse olika frågor. Nu talar han väldigt mycket om valideringsprojektet,
vilket jag inte riktigt förstår vad det har med den här frågan att göra. Det
här handlar ju om att ge en dispensstämpel inom landskapet åt sådana
som redan har en utbildning som är godkänd. Validering handlar ju om
något helt annat. Vad gäller valideringsprojektet och hur det ska kunna
bära frukt i framtiden, då måste man ju ha en fungerande vuxenutbildning. Där har man inte föreslagit, vad jag vet, några nämnvärda strategier och åtgärder.
Det verkar vara sås på många anföranden här idag.
Ltl Olof Erland, replik

Det senare håller jag verkligen med om.
Man kan väl kalla mig avbytare då. Det är ju en social förmån att hålla
sig med avbytare. Jag talar ju om det som regeringspartierna har på
gång inom förvaltningen, som vi naturligtvis följer med. Vi följer med
valideringsprocessen som tar upp detta med reglementerade yrken, yrkeskvalifikationer och hur man ska föra in EU-direktivet om erkännande av yrken i lagstiftning. Nog tycker jag att det är relevant för det
här.
Ska man generellt godkänna alla examina som behöriga för offentliga
tjänster så har EU-direktivet om yrkeskvalifikationer relevans och därmed också valideringsprocessen. Det är ett arbetsprojekt inom landskapet för att göra något åt de här frågorna.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag förstår att ltl Johan Ehns motion handlar om förenkling vad gäller
dispensförfarande som idag pågår för människor som redan har en godkänd examen.
Validering handlar ju ofta om yrkesutbildning och där man har tillägnat sig kunskap genom arbete som sedan kan valideras till att också vara
grundande för behörigheter på ett annat sätt.
Om Olof Erland är så insatt i valideringsprojektet, när kommer det ut
någonting av det? När kan det bli något och vem ska ha hand om valideringen på Åland framöver?
Ltl Olof Erland, replik

Det kommer ut något av det när man går in på nätet och trycker ut den
senaste utredningen som har gjorts av Tomas Lundberg, och där man
ser på olika alternativ för lagstiftningen. Det här är inga hemligheter.
Det är intressant att notera ordvalet. Vad motionen handlar om är
dispens. Jag vet inte om jag har hört ordet dispens eller sett det motionen. Dispens innebär att man har just den här förvaltningsmässiga prövningen av examina. Men motionen säger att det ska vara åtminstone
mera generellt, att man ska ta bort dispenserna, prövningarna och bedömningarna. Nu är vi tillbaka, cirkeln är sluten. Vad handlar motionen
om egentligen? Åtminstone handlar debatten mycket om att först förklara vad det står i motionen och sedan vad motionären har menat. Men
okej, vi är kanske upplysta, men inte på samma nivå.
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Talmannen
Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen vidtar. Först föreläggs betänkandets
kläm och därefter motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Remiss efter bordläggning
6

Frivilligorganisationernas samhällsekonomiska betydelse
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 28/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.

Remiss
7

Bättre tillgänglighet för funktionshindrade på Åland
Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 36/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Talman! Det här är en motion i ett angeläget ärende, vilket säkert många
tycker att de flesta motioner är. Det här är en motion som ska öka tillgängligheten för samtliga på Åland.
Vi har en bygglag som innefattar att öka tillgängligheten för befolkningen,
alldeles särskilt med tanke på handikappade. Man ska göra handikappanpassade lösningar i byggnader och särskilt i de offentliga byggnaderna. Vi vet
också att vi inte har lyckats med detta. Det är inte allt för sällan som man när
nästan allt är färdigt noterar att det fattas en rullstolsramp eller något liknande. Också i det här huset saknar vi fortsättningsvis olika hjälpmedel, som
olika sorters tryckknappar i hissarna, ledstänger och hörselslingan i auditoriet fungerar inte emellanåt. Det är väldigt illa. Vi har gjort påtryckningar att
man borde göra det här huset mer tillgängligt för alla.
Den här motionen tar avstamp mera generellt och alldeles särskilt för turist-Åland. Det har kommit till min kännedom att man har försökt arrangera
olika möten och lite större gruppresor till Åland för olika handikapporganisationer och föreningar. Men man har fått lov att välja en annan destination
med anledning av att Åland inte kan erbjuda så många hotellrum som är tillgängliga för handikappade och det finns inte heller transportmedel som kan
transportera särskilt många handikappade.
Det här är något som landskapsregeringen måste initiera när man har kontakt med de olika turistföretagen. När man från landskapsregeringen utfärdar
direktiv och normer för olika former av stöd och bidrag för ombyggnad och
förnyelse av olika projekt så borde detta automatiskt ingå.
För att inte bara i det långa perspektivet få en förbättring så borde man nu
inleda ett arbete med detta för att vi ska kunna få mer det tillgängligt. Det här
är inte bara för människor med någon form av handikapp. Det ökar också
tillgängligheten för äldre som ofta har svårare att ta sig fram, man kanske har
en försämrad syn. Det är många turister som kommer med barnvagnar, det är
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också väldigt svårt att ta sig fram för dem. Det saknas hissar i många byggnader på Åland.
Nu finns det ingen från landskapsregeringen här som kunde ha gjort ett inlägg i den här debatten huruvida man arbetar med de här frågorna idag. Det
måste vara någonting alldeles särskilt viktigt som man håller på med just nu i
landskapsregeringen eftersom man inte kan ägna tid åt att vara här. Det
skulle vara intressant att veta på vilket sätt man hanterar det här arbetet idag.
Jag upplever att det här är någonting vi måste bättra oss på. Tack.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Jag tycker att det här är en väldigt fin och viktigt motion
som jag hoppas att vi ska kunna ta upp till behandling i social- och miljöutskottet ganska snart. Det finns ju också väldigt bra exempel på hur
man kan handikappanpassa väldigt otillgängliga miljöer. Ta till exempel
Kobba Klintar och hur man har gjort en ramp som också möjliggör för
personer som inte är funktionshindrade att komma fram där. Det
kanske också borde vara ett kriterium som skulle ingå automatiskt, om
man t.ex. får PAF bidrag, att man ska handikappanpassa miljöerna och
utrymmena. Jag tycker att det är väldigt bra motion.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Vi har speciallagen, byggnadslagen, som säger hur de olika
byggnaderna ska vara beskaffade för att öka tillgängligheten. Vi vet
också att det inte efterlevs. Där ser jag också att landskapsregeringen
har en uppgift. Tillsammans med den här motionen, att man faktiskt
tänker på det som jag anförde och som jag fick stöd för av ltl Aaltonen,
att när man ger någon form av bidrag så ska det här också ingå. Då blir
det en dubbelcheck att det verkligen efterlevs.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras
till social- och miljöutskottet.
Remiss
8

Hjälpmedel enligt behov
Ltl Barbro Sundback m.fl. hemställningsmotion (HM 41/2009-2010)
Ärende avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

Remiss
9

Ökade kunskaper om våldsutsatta kvinnor
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 42/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! Den här motionen handlar om att olika yrkesgrupper i vårt
samhälle måste få ökade kunskaper om hur man ska bemöta våldsutsatta
kvinnor. Jag anser att det är en av de allra viktigaste hemställningsmotionerna som vi behandlar i vår.
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Jag har under de senaste åren träffat kvinnor som har blivit misshandlade
och utsatta för våld av de människor som stått dem allra närmast, dvs deras
män, pojkvänner eller sambos. Statistiken visar alltför tydligt att många
kvinnor drabbas av mäns våld mot kvinnor.
Aktuell fakta om våld mot kvinnor i Finland visar att ca 90 000 fall av
kvinnomisshandel inträffar per år. Åland är tyvärr inget undantag. Dagligen
blir också kvinnor på Åland utsatta för misshandel, något som är absolut oacceptabelt och som vi på alla sätt, på alla nivåer måste förhindra och motverka.
Här tycker jag att ni män i Ålands lagting har en viktig roll. Gå ut och fördöm våld i alla dess former och våld mot kvinnor och barn i synnerhet.
Bara det att vi för en offentlig debatt här i Ålands lagting och i media, som
flera tidningar gör just nu, är bra. Det är viktigt att vi talar högt om mäns våld
mot kvinnor och att vi anser att det är oacceptabelt. Vi kan aldrig tolerera att
kvinnor och barn blir kränkta i sina hem av dem som de litar allra mest på.
Det krävs ofta stöd utifrån för att de misshandlade kvinnorna ska kunna uppbåda kraft för att bryta den destruktiva relationen. Ofta har misshandeln pågått under en lång tid och föregåtts av att kvinnan blivit psykiskt nedbruten
med självkänslan och självförtroendet i botten. Sällan eller aldrig slår mannen på första träffen. Det kan ta månader eller år innan första slaget kommer.
Sedan kan det vara otroligt svårt för kvinnan att lämna mannen, som hon
älskar, men som gör henne så illa.
När de redan kränkta kvinnorna söker hjälp så är det inte alltid bara bra
med det. Jag har talat med kvinnor som upplevt att de har blivit kränkta på
nytt när de har kommit i kontakt med polisen, sociala myndigheter, tingsrätten och slutligen också ofta i hovrätten. Man ifrågasätter kvinnornas trovärdighet, deras trovärdighet ifrågasätts gång på gång och bevis saknas för det
mesta. Det är sällan någon som blir misshandlad inför öppen ridå.
Det här kränkandet gång på gång upplever jag som ett stort svek ifrån vårt
samhälle. Det är det som min motion strävar efter att förhindra.
Jag vill ändå påpeka att Åland har kommit ganska långt med ”Operation
Kvinnofrid” som startade som ett projekt för över 10 år sedan och som idag är
permanentad verksamhet. Inom ÅHS och polisen finns ett handlingsprogram
för hur man bemöter misshandlade kvinnor. Men det är 10 år sedan som man
tog fram broschyrer och handlingsplaner. Här menar jag att det finns anledning till en översyn.
Likt Guide Michelin och restaurangerna som får stjärnor där det krävs att
man hela tiden håller sig på en viss nivå, likadant menar jag att det är med
”Operation Kvinnofrid”. Det krävs fortbildning och kontinuerlig utbildning.
Det kommer in ny personal som behöver få skolning i det här området. Jag
pratade med polisen idag, hos polisen idag pågår ingen kontinuerlig utbildning bland de poliser som är ute i patrulltjänst och de som är först på plats i
ett hem där det har förekommit misshandel.
Jag menar att det ska inte vara så att så fort nyhetens behag klingat ut så
lutar man sig tillbaka och tror att man har det under kontroll. Jag menar att
varje gång en kvinna känner sig kränkt så har samhället misslyckats.
I motionen säger vi att det borde kontinuerligt ordnas introduktions- och
fortsättningskurser inom området våld mot kvinnor. Idag är kursen ”Våld
mot kvinnor” obligatorisk i sjuksköterskeutbildningen, den ger 7,5 poäng.
Men det finns många andra yrkesgrupper som behöver fördjupad kunskap
och insikt i ämnet. Det gäller i första hand yrkesgrupper som socialarbetare,
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poliser och diakonianställda, personal på BUP, fältare, skolpersonal, dagis-,
fritids- och eftispersonal, personal inom barnskyddet och barntillsyningsmän.
Om jag tar ett exempel ifrån skolans värld. Det finnas barn som dröjer sig
kvar på skolgården eller som blir som en omvänd hand, oroliga och stökiga
när sista timmen på dagen närmar sig. Då kan det vara p.g.a. att de är oroliga
för att gå hem och finna mamman sönderslagen. Här behövs mera kunskap
om hur man bemöter barn som också är offer av familjerelaterat våld.
Ett förslag som har kommit upp, i de diskussioner som jag har haft med
misshandlade kvinnor, är att landskapsregeringen skulle behöva tillsätta en
grupp som skulle ha i uppgift att utveckla stödarbetet kring våldutsatta kvinnor och barn, ungefär i likhet med den grupp som jobbar med förebyggande
drogarbete. Det kanske kunde vara någonting.
En annan sak som jag vill ta upp är problematiken om kvinnors våld mot
män och våld inom samkönade relationer. Det förekommer också och det är
likaså också belagt med skam och skuldkänslor. Här finns även behov av utbildning, attitydbearbetning och det behövs mera kunskap.
Även om mitt huvudanförande handlar om mäns våld mot kvinnor så vill
jag inte på något sätt bagatellisera andra former av våld i parrelationer. Däremot kan en man med sin råstyrka döda sin kvinna med ett knytnävsslag,
motsatsen kan förekomma men är knappast lika trolig. Tack, herr talman.
Talmannen
Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Remiss
10

Tillämpningsdirektiv för handikappanpassade hjälpmedel
Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 35/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Talman! Det här är igen en motion som har med handikappanpassning att
göra. Det är lagstiftat behovet av ekonomisk hjälp från kommunens sida om
man behöver handikappanpassa sitt hem, sin bil eller någonting annat.
Tillämpningarna lagstiftning ser väldigt olika ut beroende på vilken kommun man bor i. Många kommuner säger till och med att de inte har råd med
det här. Jag brukar säga, när människor vänder sig till mig och berättar vilket
svar de har fått från kommun, att det är ungefär som om kommunernas representanter också skulle säga när någon behöver barnomsorg; nej tyvärr vi
har inte råd med det här. Eller om ett barn ska börja skolan; nej tyvärr vi har
inte råd, det här barnet kan inte börja skolan. Finns det lagstiftning på området så är lagen till för att efterlevas.
Det har också varit så, kanske mera tidigare, att om man vände sig till
landskapsregeringens tjänstemän för att få någon form av vägledning och
hjälp så fick man det. Idag har man mer och mer delegerat ansvaret ut till
kommunerna. Rätt eller fel, men man gör på det sättet. Man är väldigt mån
om att man ska ha det här övergripande ansvaret och mera tillsynsuppgiften

805

från landskapsregeringens sida. Man vill inte blanda sig i uppfattningen som
man har i kommunerna.
Det jag avser med den här motionen är att man skulle få någon form av tilllämpningsdirektiv enligt rådande praxis, hur man ska man göra i olika situationer. Vad är lagens anda och mening? Vad ska erhållas från kommunen vid
olika situationer? Att det här blir en tillämpning på samma sätt på hela
Åland. Det ska inte vara så att i en kommun som har möjlighet och kanske ett
intresse hos socialnämndsledamöterna att vara behjälplig så ska man kunna
erhålla det här. I någon annan kommun som kanske har en mera njugg inställning och ser det krasst ekonomiskt så får inte de här olika hjälpmedlen.
Då är det bra om landskapsregeringen går ut till kommunerna och informerar
om vad den här lagstiftningen egentligen betyder och vad den innehåller.
Jag efterlyser en lika behandling på hela Åland, tack.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Det är en väldigt bra motion som vtm Lindholm har. På
något sätt är det synd att man måste motionera om detta i Ålands lagting. Att tillse att kommunerna efterlever lagstiftningen är en uppgift
som egentligen tillhör landskapsregeringen. Det är ett tillsynsansvar
som är helt uttalat och som borde fungera utan att man från parlamentet måste påminna om det i en motion.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag håller helt med om det. Det har också kommit till min kännedom att man från socialvårdsbyråns sida kommer att hålla diskussion
och information ut till kommunerna om på vilket sätt man ska tillämpa
olika typer av lagstiftningar och man kommer att ta upp praxis till diskussion om hur man ska förfara. Då tycker jag att det passar alldeles
utmärkt att man också inkluderar den här typen av frågor.
Det är helt sant att det här borde fungera. Jag vet också att det fungerar olika runt om på Åland.
Ltl Camilla Gunell, replik

Man får hoppas att social- och miljöutskottet tittar över vilka tillämpningsanvisningar som finns i fråga om hjälpmedel när de tar sig an den
här motionen. Jag tycker att det är en väldigt viktig rättvisefråga att man
som medborgare ändå behandlas likvärdigt i kommunerna. Där hoppas
jag att kvällens debatt om kommunstrukturen kanske ska komma med
någonting nytt i den riktningen.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

För att ytterligare komplicera det här så kan man också tillägga att den
diskussionen som vi har haft angående garantilagen, den lagen ska man
också implementera i den här diskussionen och lagstiftning. Det blir en
ganska delikat fråga för utskottet att ta sig an, tror jag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och
miljöutskottet.
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Remiss
11

Förlust av hembygdsrätt för studerande
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 1/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Jag noterar att vi har kommit till det sista ärendet på föredragningslistan. Det var länge sedan vi har hunnit med det. Det är ju trevligt.
När det gäller hembygdsrätten så är den egentligen till för att garantera
landskapets befolkning, dess svenska språk, kultur och lokala sedvänjor.
Hembygdsrätten är också en av självstyrelsesystemets komponenter som just
syftar till att skydda språket, kulturen och de lokala sedvänjorna. Det här är
en korrekt beskrivning, en beskrivning som också finns i den parlamentariska
kommitténs betänkande, kommittén för hembygdsrätt, näringsrätt och jordförvärv.
Om man sätter det i relation till de åländska ungdomarna, är de då ett hot
mot vårt svenska språk, kultur och lokala sedvänjor? Är våra ungdomar som
har tappat hembygdsrätten ett hot om de flyttar tillbaka?
Det är detta som det här handlar om. Jag tycker inte det finns något hot
mot grundfundamenten i hela självstyrelsesystemet.
Det är heller ingen nyhet, som jag skriver i motionen att många åländska
ungdomar måste flytta bort för att studera i Sverige. Ibland nämns att det är
80 procent som studerar i Sverige, ibland nämns 70 procent. Jag har valt att
nämna 70 procent i den här motionen.
De som väljer att studera i Sverige är i det närmaste tvungna att skriva sig i
landet för att få svenskt personnummer och bli en del av samhällssystemet
där. Utan svenskt personnummer blir vardagslivet helt enkelt för krångligt.
Också ålänningar som studerar i Finland skriver sig ofta på studieorten eftersom det i en del läroinrättningar blir dyrt om man är skriven på annat håll.
Det innebär att hembygdsrätten tickar iväg.
Då är ålänningar i juridisk mening som vilken finländsk medborgare som
helst när man har tappat hembygdsrätten. Det här är en ny problematik som
har kommit fram. I värsta fall kan man kallas till militäruppbåd i Finland för
att avtjäna värnplikt. De ålänningar som studerar ska inte behöva riskera att
förlora hembygdsrätten, utan i stället känna att de alltid är välkomna tillbaka
till Åland, med tanke på den diskussionen som vi hade tidigare. Det är något
som också den parlamentariska kommittén för hembygdsrätt, jordförvärv och
näringsrätt kom fram till. Kommittén angav som ett av sina åtgärdsförslag:
”att studier utanför Åland som understiger fem år inte borde räknas med i
den tidsperiod som leder till förlust av hembygdsrätt. Enbart studier efter
det femte året skulle betraktas som sådan bosättning utanför landskapet
som efter fem år leder till förlust av hembygdsrätt”.
Detta har förvånat mig väldigt länge. Det här var ju alla partier eniga om i
den parlamentariska kommittén. Det har förvånat mig varför man inte gör
någonting åt det här ifrån landskapsregeringens sida? Jag har funderat att
ställa en enkel fråga, jag har funderat på att försöka få till ett spörsmål. Men
spörsmålen och enkla frågorna på kansliministerns bord brukar inte ha så
stor effekt, tyvärr. Det brukar ofta inte hända någonting.

807

Mot den bakgrunden valde jag att lämna in en hemställningsmotion att
landskapsregeringen i brådskande ordning tillser att studier utanför Åland
som understiger fem år inte räknas med i den tidsperiod som leder till förlust
av hembygdsrätt.
Det vore intressant att höra hur man ifrån landskapsregeringens sida ser
på det här. Varför händer det ingenting? Är det någon av de ytterst värderade
ledamöterna i regeringsblockets partier, centern och liberalerna, som har någon kunskap om det här? Jag tycker faktiskt att det är en ganska viktig fråga
för de åländska ungdomarna. Tack, herr talman.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! I mars 2006 skrev jag nästan en helt liknande motion i det här
ärendet. Jag upplevde under den diskussionen att det fanns en samstämmighet, att man ville göra någonting åt det här. Det avspeglade sig
också i det arbete som den parlamentariska kommittén arbetade fram,
man skulle göra en förändring. Men ingenting har blivit gjort. Det är
helt på sin plats att den här frågan kommer upp igen. I likhet med ltl
Anders Eriksson så anser vi att det här är en väldigt väsentlig fråga, även
om man vet att man får hembygdsrätten ganska omedelbart tillbaka när
man flyttar hem igen. Det är också ett sätt att hålla kvar ungdomarna
när man inte helt och hållet klipper av navelsträngen.
Vi väntar otåligt på ett svar. Var lever den här frågan lever just för tillfället?
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är riktigt som vtm Lindholm säger att man får tillbaka hembygdsrätten relativt enkelt. Den här signalen är viktig. Det är inget hot mot det
svenska språket, mot våra lokala sedvänjor och vår kultur. Det kommer
inget hot ifrån de ungdomar som har växt upp här på Åland. Mot den
bakgrunden är det en helt onödig runda.
Jag kände inte till att obundna har lämnat in en motion om detta. Det
som gjorde att jag blev urväntad var att jag noterade att det var den 2
april 2009 som den parlamentariska kommittén lämnade det här förslaget, som jag tycker är mycket bra och som vi ifrån Ålands Framtids sida
har stött. Av någon outgrundlig anledning händer det ingenting.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Om jag inte kommer helt fel ihåg fick jag också stöd ifrån
Ålands Framtids sida. Man tyckte ifrån Ålands Framtids sida redan då
att det här var en väsentlig fråga. Det tyckte alla. Jag kommer alldeles
särskilt ihåg hur jag gick över till regeringskorridoren och hämtade dåvarande lantråd, nuvarande talman för jag ville att han skulle uttrycka
en önskan att man skulle få ett resultat i den här frågan. Alla uttryckte
att man skulle ta tag i det här. Nu kan vi konstatera att det har gått åtminstone fyra år och ännu har det inte blivit gjort.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är säkert helt korrekt att det uttalades stöd ifrån Ålands Framtids
sida. Det vore väldigt konstigt annars. Det kanske uttalades stöd ifrån ett
relativt enhälligt lagting. Även mot den bakgrunden är det märkligt att
det inte har hänt någonting.
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Orsaken till att jag lade den här motionen är att jag länge har försökt
utröna varför man inte tar de beslut som alla partier i den parlamentariska kommittén faktiskt var eniga om. Varför expedierar man inte? Det
är en gåta för mig.
Jag noterar att ltl Gun Carlson har begärt replik. Det är en dam som
brukar komma med klara och tydliga besked, så det ser jag med spänning fram emot.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Det är inte så hemskt lätt att svara på det här. Jag kan
verkligen inte svara på varför det här inte är genomfört. Jag tror att man
också har försökt föra grundfrågan om att man skulle få bort kravet på
finskt medborgarskap för hembygdsrätten, kanske det är sammankopplat med det. Men det är bara vad jag tror.
Jag vill också säga att vi inte bara var relativt eniga lagtingsrepresentanter i kommittén. I den här frågan var alla helt eniga om att de här
skulle vara en första åtgärd för att förbättra den här situationen. Jag
känner väl till problematiken, men har jag har inte några andra svar än
att jag inte kan svara för landskapsregeringen. Jag tycker att det är väl
bra nu då att lagutskottet får ta hand om det här och undersöka det. Jag
har inget annat svar att ge idag.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller den frågan som ltl Carlson nämnde, kravet på finskt medborgarskap för att man ska få hembygdsrätt, det är en fråga som jag tror
att vi är eniga om att vi skulle vilja ändra på, men vi kan inte ändra på
den frågan själva. Det är någonting som vi måste ha riksmyndigheterna
med på. Där ligger den problematiken.
När det gäller tiden så är det något som vi själva, via ett eget beslut,
kan reglera. Jag förstår inte varför man trasslar ihop de båda sakerna.
Kan det vara så att man ifrån landskapsregeringens sida inte tycker att
det här är så viktigt, eftersom man inte tar ett beslut om det?
Ltl Gun Carlson, replik

Jag får väl upprepa att jag inte vet det. För min egen del tycker jag att
det är tråkigt, för det här är ju ett känt problem. Jag känner väl till det.
Det är ett problem som är frustrerande för de ungdomar som drabbas av
det. De flesta blir i alla fall överraskade när de helt plötsligt en dag får
ett besked om att man inte har hembygdsrätt längre. Det känner jag
också till eftersom jag har flera barn och alla barn har studerat i Sverige
och har drabbats av det här. Visst är det ett problem.
Grundfrågan, varför inte landskapsregeringen har gjort någonting,
har jag inget svar på. Jag upprepar igen att vi låter lagutskottet ta hand
om det. Det är väl bra så.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vi får väl hoppas att lagutskottet får lite fart på landskapsregeringen och
i klartext kansliministern.
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Visst är det ett känt problem. Det är frustrerande för många ungdomar som inte känner till det. Det var också en nyhet för mig att om man
tappar hembygdsrätten så är man som vilken finsk medborgare som
helst. Man kan faktiskt bli kallad till värnplikt. Jag tror det blir en väldigt stor överraskning den dagen åländska ungdomar blir kallade till
värnplikt. Den här problematiken är jag inte så väl insatt i. Jag har förstått att det har lett till att de är färre ungdomar som man får till värnplikt, vilket har medfört att man ifrån de myndigheterna mera noggrant
har börjat gå igen de här listorna. Då kan vi helt plötsligt stå inför en
helt annan problematik som faktiskt är ganska allvarlig. Då tror jag att
de åländska ungdomarna blir mera än frustrerade om de åker in i militären pga att inte landskapsregeringen har åtgärdat det här.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet.
För kännedom
11

Hållbar regionalpolitik
Ltl Camilla Gunells m.fl. spörsmål (S 4/2009-2010)
Meddelande om när landskapsregeringens svar på spörsmålet avges eller om att svar
inte avges av landskapsregeringen kommer att lämnas senare. Svaret skall dock avges
inom tio dagar efter mottagandet. Spörsmålet lämnades av talmannen till landskapsregeringen idag den 21 april 2010.

12

Tillgång till svensk TV via PLAY-funktionerna
Ltl Danne Sundmans enkla fråga (EF 12/2009-2010)
Svar på enkel fråga skall ges inom tio dagar efter det landskapsregeringen tagit emot
frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget
och ange orsaken till att svar inte ges. Frågan överlämnades till landskapsregeringen
idag 21 april 2010.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls den 23 april 2010 kl. 09.30. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades
kl. 15.49).
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 19 ledamöter närvarande.
Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamöterna Gun Carlson, Camilla
Gunell, Raija-Liisa Eklöw, Roger Jansson, Jan Salmén och vicetalman Gun-Mari Lindholm på grund av deltagande i ÅHS:s styrelsemöte. Dessutom anhåller lagtingsledamöterna Leo Sjöstrand på grund av privat angelägenhet samt lagtingsledamöterna Anders
Eriksson och Ulla-Britt Dahl på grund av sjukdom. Beviljas.
Meddelas att det idag antingen kommer en tilläggslista eller hålls ett andra plenum för
att tilläggsbudgeten ska kunna antecknas för kännedom. Planen är att remissdebatten
om tilläggsbudgeten inleds på måndagen.
Föredras
1

Fyllnadsval av en medlem i lagtingets finansutskott (V 15/2009-2010)
Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Listan upptar som ordinarie medlem i finansutskottet lagtingsledamoten Jan-Erik Mattsson.
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 ingen särskild valförrättning. Lagtingsledamoten Jan-Erik Mattsson förklaras därför vald
till ordinarie medlem i finansutskottet för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.

Föredras
2

Fyllnadsval av en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden (V 16/2009-2010)
Inom föreskriven tid och i behörig ordning har inlämnats endast en kandidatlista. Listan upptar som ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden lagtingsledamoten Jan-Erik
Mattsson.
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 ingen särskild valförrättning. Lagtingsledamoten Jan-Erik Mattsson förklaras därför vald
till ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden för återstoden av innevarande valperiod.
Antecknas.

Bordläggning
3

Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1.11.2008 - 31.10.2009
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (Sjpn 2/2009-2010)
Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2009-2010)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 26 april. Godkänt.

Första behandling
4
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Ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 6/2009-2010)
Landskapsregeringens framställning (FR 16/2009-2010)
Vtm Gun-Mari Lindholms lagmotion (LM 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 utskottet. Diskussion.
Ltl Åke Mattsson

Herr talman! Vi kan konstatera att det här är en välbekant lagstiftning för
social- och miljöutskottet. Vi har behandlat lagstiftning om hemvårdsstödet i
utskottet förut. Det är allmänt känt här i salen att utskottet slutligen fick ge
upp angående den framställningen. Det var inte möjligt att inom utskottets
behörighetsområde göra den lagen tillämplig. Vi fick en ny framställning.
Inledningsvis kan vi konstatera att det nya förslaget, som man har lagt
ifrån landskapsregeringen, är en komplettering till den befintliga lagstiftningen. Det är i linje med ett av alternativen vi efterfrågade i betänkande
4/2009-2010 när vi förkastande det tidigare lagförslaget om hemvårdsstödet.
En helt ny lag är utlovad och under tiden lappas nu lagen provisoriskt till
vissa områden som varit eftersatta och efterfrågade. Det berör områden som
förbättrar ekonomin för familjer med barn som fötts vid samma tillfälle, typ
tvillingar eller trillingar, det gäller för dem som har adoptivbarn och det gäller för barnfamiljer som flyttat till eller från ett annat EU- eller EES land eller
till Schweiz.
Det har även föreslagits bestämmelser för företagares rätt till partiellt
hemvårdsstöd, vilket är helt nytt.
Det har också kommit in en lagmotion som har lämnats in av vtm GunMari Lindholm m.fl. Lagmotion nr 1/2009-2010 föreslår en höjning av hemvårdsstödets grunddel till 500 euro samt justering av det belopp som de skattepliktiga inkomsterna inte får överstiga för att full tilläggsdel ska beviljas.
Utskottet föreslår att landskapsregeringens lagförslag antas med vissa ändringar och tekniska justeringar. Utskottet föreslår vidare att lagmotionen förkastas.
Vi har varit eniga om det mesta, men till den del det gällde storleken på
stöden och beaktande av en eventuell indexjustering blev det omröstning.
Som framgår av betänkandet är det regeringens förslag som antogs.
I behandlingen har framkommit att det i framställningen finns vissa saker som vi har processat tillsammans med lagberedningen och socialvårdsbyrån. Vi är överens om att förändringarna kommer att förbättra lagstiftningen
något. Lagstiftningen har fungerat ändå men det är vissa justeringar som har
gjorts. En åtgärd av politisk natur gäller retroaktiviteten när det gäller företagarnas rätt att få partiellt hemvårdsstöd. Enligt lagförslaget skulle det hela
från årsskiftet 2009- 2010. Vi har ändrat ikraftträdelseparagrafen, det gäller
från och med att lagen träder ikraft. Redan i den tidigare framställningen i
samma fråga konstaterade vi att det inte var så stor efterfrågan på det. Vi har
erfarit att det inte finns behov av den här retroaktiviteten nu heller.
Sedan har vi lite synpunkter kring begrepp. I framställningens motivering
används t.ex. begreppet ”handikappade barn”. Det är olämpligt, istället borde
mer moderna uttryck använda t.ex. ”barn med förlängd läroplikt” eller ”barn
med funktionsnedsättning”. Vid blankettlagstiftning kan undantagsvis föråldrade begrepp användas för att undvika begreppsförvirring. Vi i social- och
miljöutskottet valde i fråga om handikappservicelagen att acceptera begreppen ”handikapp” och ”handikappade” därför att det i detta speciella fall hade

813

varit svårt att använda ett annat begrepp då det var fråga om en s.k. blankettlag och då rikslagen använde dessa begrepp.
Utskottet konstaterar att begreppet ”förskoleverksamhet” i framställningen
på Åland motsvaras av begreppet ”förundervisning”. Vi uppmärksammade
också att den barnomsorgslagstiftning som landskapsregeringen avser i
punkt 1.4 i den allmänna motiveringen, i framställningen är det förslag till
barnomsorgslag som presenterats i framställningen. Vi upplevde i utskottet
att det blev vissa problem i och med att vi har två framställningar som ligger
väldigt nära varandra, hemvårdsstödslagen och barnomsorgslagen. Det finns
hänvisningar dem emellan som skapar problem. Vi har gjort vissa ändringar i
paragraferna för att undvika de här problemen. Det är inte något problem i
sig. Men man behöver vara tydlig med vilken lagstiftning man hänvisar till.
Utskottet noterar att det i framställningens detaljmotiveringens finns rubriker för de olika paragraferna men att lagens paragrafer saknar rubriker.
Vi har i utskottet även förstått att det sannolikt kommer att komma upp
många frågor vid tillämpningen av lagen, det gäller främst egna företagares
rätt till partiellt stöd. Det är i princip taget som blankettlagstiftning ifrån riket
och där har man tillämpningsanvisningar. Det finns oklarheter kring detta.
Samma sak gäller för de få EU-barn som eventuellt flyttar till landskapet, där
finns det också oklarheter. Det är inte så tydligt framlagt. När vi diskuterade
detta med socialvårdsbyrån framkom det att man har för avsikt att komma
med tydligare regleringar kring detta. Vi har därför tagit med en skrivning
där vi uppmanar landskapsregeringen att i brådskande ordning informera om
och utfärda anvisningar om hur lagen ska tillämpas och eventuellt utfärds en
förordning i enlighet med den förordningsfullmakt som finns i lagstiftningen.
Utskottet konstaterar vikten av att ett helhetsgrepp behöver tas i fråga om
hemvårdsstödets nivå och övrig utformning. Det gäller all ersättning till barnet, det är viktigt att man har ett helhetsgrepp på det. Man bör titta på vilken
nivå man ska välja och om det ska indexjusteras.
Detsamma gäller frågan om att koppla stöden till index t.ex. på motsvarande sätt som i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen
om utkomststöd. Det är ett sätt för att barnfamiljerna att försäkra sig om att
de har samma nivå på stöden fortsättningsvis, även om inflationen tilltar.
Utskottet har diskuterat om vi ska höja den här nivån eller inte. Vi kom
inte till ett enigt beslut i den frågan. Vi som representerar regeringspartierna
vidhöll att man behöver göra en ordentlig beredning och analysera ordentligt
vilka kostnader det blir för kommunerna. Det är ett känsligt läge att från ett
utskott, i det här skedet, påföra kommunerna nya utgifter innan man har gett
kommunerna möjligheten att uttala sig om detta. Vi beslöt därför att vi avvaktar en ny framställning som ska komma i brådskande ordning.
Utskottet konstaterar att hela lagstiftningen är i stort behov modernisering
och uppdatering.
Vi uppmanar landskapsregeringen att snarast återkomma till lagtinget
med en reviderad och moderniserad hemvårdsstödslag, där man också tittar
över nivåerna.
Om man går in i paragraferna så ägnade vi en hel del tid åt teknikaliteter,
det var närmast för ikraftträdelsebestämmelserna.
Lagen är unik på det sättet att den är retroaktiv för adoptivföräldrar flera
år tillbaka. Lagen kommer att gälla från och med 1 april 2007. Ett problem
uppmärksammades i samband med detta; i framställningen föreslås en
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mindre utjämning av hemvårdsstödets storlek. Man utjämnar till närmsta
nollor uppåt. Det rör sig om cirka 1,50 euro. Det här leder till vissa problem
när en del kommuner helt eller delvis redan har betalat ut pengar till av adoptivföräldrarna. Då kan det bli tolkningsproblem. Är det den justerade nivån
som ska gälla eller är det den låga nivån? Måste man betala ut mellanskillnaden? Därför tyckte vi att det var enklast att man gjorde ikraftträdelsebestämmelser som säger att den nivån som var före den här lagen trädde ikraft
ska gälla också retroaktivt för adoptivföräldrar. Framöver kommer det att bli
den högre nivån.
För övrigt kan vi konstatera att adoptivföräldrarna får här en något bättre
sits än i riket. Här har man förlängningen i hemvårdsstödet. Man kan också
vara partiellt vårdledig här på Åland, men det kan man inte vara i riket. På
det viset är det lite speciellt hos oss.
Tittar man på paragraferna, så i ingressen är det vissa mindre justeringar
som vi gjorde. I 4, 5a 5 §§ har vi gjort en om formulering så att man hänvisar
generellt till barnomsorgslagen och inte till en speciell barnomsorgslag.
I sista paragrafen när det gäller ikraftträdelsebestämmelsen tar vi bort retroaktiviteten för företagare och jordbrukare. Det gäller från och med när den
här lagen börjar tillämpas. Sedan tydliggör vi nivån på hur det retroaktiva
stödet ska utbetalas. Tack.
Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! Det känns som en stor besvikelse att jag och ltl Roger Jansson
tvingades lämna in den här reservationen.
Under en ganska lång tid under arbetet med den nya hemvårdsstödslagen
trodde jag att vi skulle kunna uppnå en kompromiss och att regeringspartierna kunde vara med på att vi skulle indexjustera beloppet beträffande grunddelen och tilläggsdelen. Jag hade full förståelse för att man inte kunde acceptera att godta lagmotionen eftersom den skulle ha krävt en mera ordentlig beredning. Men att indexjustera grunddelen och till tilläggsdelen borde inte ha
varit en sådan stor stötesten. Det borde ha varit en självklarhet.
I dag är nivåerna på 2001 års nivå. Vi föreslår som reservanter att bägge
belopp justeras med inflationen från nivån år 2001 till en ny nivå enligt 2009
års penningvärde, till 447 euro för grunddelen och 893 euro för tilläggsdelen.
Tidigare i utskottsarbetet, och också här i salen, fick vi information om att
man skulle ändra lagstiftningen till hösten 2010. Då skulle man komma med
en helt ny omarbetad hemvårdsstödslag. När vi sedan fick mera information
erfor vi att man skulle sätta igång med arbetet och bereda den här lagen i
höst. Det betyder att vi inte kan ha en ny hemvårdsstödslag på bordet under
det här året. Minister Sjögren har lovat att det ska bli en ny lagstiftning klar
inom den här mandatperioden. I praktiken betyder det att vi kan få höjda nivåer på hemvårdsstöd tidigast från 1.1.2012.
När rätten att få kommunalt stöd för vård av barn i hemmet infördes på
80-talet på Åland var det en ny och viktig familjepolitisk åtgärd. Under senare år har över 250 föräldrar årligen tagit del av denna möjlighet att förlänga tiden man är hemma och tar hand om sitt barn på heltid. Nivån på
grunddelen var år 1997 353,19 euro per månad. År 2001 gjordes en inflationsjustering av grunddelen. Den politiska linjen var därmed fastslagen: Beloppet
skulle inte över tiden förlora i realvärde. Tvärtom var snarare den politiska
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målsättningen att successivt inflationsjustera ersättningen. Den nya nivån för
grunddelen var från 2001 därmed 388,51 euro.
Nu har 10 år förflutit utan att nivån justerats. Under samma tid har kommunerna erhållit de facto en ersättning för en inflatorisk höjning genom de
löpande höjda kommunandelarna för socialvården, förutom för år 2010 då
man beslöt att inte indexjustera landskapsandelarna. Kommunerna har alltså
fram till år 2010 kunnat göra en vinst, man har fått mera landskapsandelar,
men man har inte delat med sig av pengarna till hemvårdsstödet.
Hemvårdsstödet är och har varit efterfrågat och omtyckt trots den låga nivån på stödet. Enligt våra hörande i utskottet skulle det vara mycket värt om
hemvårdsstödet kunde höjas. Det är dyrt att leva på Åland. Det var någon
som sade att det knappt räcker till blöjor.
Den uppskattade årskostnaden för alla kommuner tillsammans för dessa
våra föreslagna förändringar kan uppskattas till mellan 200 000 - 300 000
euro.
Vi kommer att lägga det här förslaget under andra behandlingen. Tack,
herr talman.
Ltl Henry Lindström

Herr talman! Vi har haft en beredning i social- och miljöutskottet. Vi ifrån
centern stöder betänkandet. Vi stöder helt den framställning som landskapsregeringen har kommit med, med de förtydligande som utskottets ordförande
tidigare presenterade här.
Landskapsregeringen har utlovat en översyn av hela lagen och att då också
se över beloppen för hemvårdsstödet. Vi anser att det ska vara en beredning
då man ska ändra beloppen, även om det inte fullt ut är enligt lagmotionen
och även i de fall det berör indexhöjning av beloppen från tidigare.
Landskapsandelarna indexjusterades som bekant inte för år 2010. I samband med detta har man diskuterat med kommunerna att man inte ska
komma med ytterligare kostnadsdrivande lagstiftning utöver de lagar som tidigare aviserats.
Herr talman! Kommunerna har möjligheter att ge kommunala tillägg till
hemvårdsstöden. Men att nu komma med någonting som inte är berett, en
höjning, som påverkar både kommunernas ekonomi och även påverkar landskapsandelarna, anser vi att man inte bör göra i detta skede.
Det är också bra att man i förslaget har tydliggjort det partiella stödet för
företagare så att det nu även berör lantbrukare. Lantbrukarna har ett eget beskattningssystem för gårdsbruk, det är helt skilt ifrån det beskattningssystem
som företagarna har.
I och med att utskottsordförande hade en fullödig presentation av utskottets arbete, så stannar jag här. Tack.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Jag vill säga i huvudsak tre saker om detta ärende.
För det första, hela cirkusen kring hur dessa framställningar har farit fram
och tillbaka, hur det skulle ha varit och hur det kommer att bli osv, man ska
ju inte ha anlag för åksjuka, då kan man bli lite yr i bollen. Det här är ett exempel på hur det inte ska gå till, särskilt inte med sådan lagstiftning som berör människor personligen. Vi ska inte greja på det här viset. Äras den som
äras bör för det här och vice versa.
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Sedan när det gäller de ändringar som man inför, när man ger företagare
och bönder möjligheter att också utnyttja detta så är det jätteviktiga ändringar som vi givetvis stöder.
När det gäller nivån på hemvårdsstödet är det alldeles uppenbart att nivåerna borde justeras. Som ltl Aaltonen sade här så gick man 2001 in för en sådan princip. När majoriteten säger att man inte ska göra den här indexjusteringen så måste man verkligen höja på ögonbrynen. Det ena partiet hade fina
plånböcker med frodiga morötter som stack ut på sina valaffischer. Nu har
nog blasten på morötterna definitivt vissnat när man inte gör den här indexjusteringen. Man säger att det är en sådan kostnad för kommunerna. Kostnad
för kommunerna? Kommunerna har ju farit iväg med pengarna, som rätteligen borde ges till mottagarna av hemvårdsstödet. Pengarna har farit i väg på
annat, kommunerna har fått de här pengarna av landskapet.
Och detta stöder ni ifrån majoriteten sida. Vet hut! Ni borde skämmas för
er politik i det här fallet. Hoppas ni gör det, det måste jag verkligen säga. Det
är ytterst upprörande att man håller fast vid den här orimliga linjen.
Lagtingsarvodet, bästa ledamöter, har fördubblats under den här tiden.
Det har fördubblats i summa sett! Hemvårdsstödet har ju sänkts i reellt
värde. Vi sänker hemvårdsstödet åt småbarnsföräldrar, men vi fördubblar vår
egen ersättning. Det är ingenting som vi ska vara stolta över. Jag hoppas
verkligen att ni tar ert förnuft till fånga över helgen och röstar för den här
formuleringen i andra behandlingen på måndag. Det liknar ingenting att förfara på det här viset. Det här är sådant som rör småbarnsföräldrar i verkliga
livet. Den här skillnaden i pengar, som kommunerna har farit iväg med, är
mycket pengar för småbarnsföräldrar. Centern och liberalerna stöder att
kommunerna fortsättningsvis ska få fara iväg med pengarna. Ta ert förnuft
till fånga, bästa kollegor!
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Även jag tycker att det är synd att social- och miljöutskottet har valt den här vägen. I en debatt som vi kanske hade för drygt ett år
sedan, gällande de här frågorna om hemvårdsstöd och hur man skulle
kunna ha olika typer av barnomsorg, fanns en stor enighet i salen om att
man borde göra förändringar.
Jag har varit med och drivit en diskussion kring en barnomsorgspeng.
Diskussionen den gången resulterade i att man skulle anpassa hemvårdsstöd till tidens situation.
Tyvärr väljer majoriteten att inte gå in för detta. Det tycker jag är väldigt synd. Man ger signalen att man har förändrat sig vad gäller synen
på hur hemvårdsstödet kan vara till hjälp i den kommunala barnomsorgen.
Jag ser på hemvårdsstödet som ltl Aaltonen, att det egentligen också
har minskat kostnadstrycket på kommunernas barnomsorg eftersom
flera väljer att vara hemma med sina barn istället. Därmed tar man inte
upp en plats på kommunens barnomsorg. Jämför vi kostnaderna per år
för en barnomsorgsplats i förhållande till det här, så finns det en ganska
stor skillnad.
Ser man det kortsiktigt kan man säkert komma fram till att det på
sista raden skulle innebära en ökad kostnad. Tittar vi totalekonomiskt
för kommunerna så tror jag ärligt talat att det är precis såsom det skrevs
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i motionen. Slutresultatet blir att ju fler som väljer detta stöd desto
bättre är det också för kommunernas ekonomi. Tack, herr talman.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Jag vill bara göra ett förtydligande. Vi ifrån regeringssidan i social- och miljöutskottet är också för en höjning. Vi är
överens ganska starkt, jag har inte hört någon som har ifrågasatt det.
Men det är tillvägagångssättet, som jag också sade i mitt anförande. Det
är väldigt ansträngt i vissa kommuner just nu. Det har kommit en del
lagstiftning förut. Det här är inte processat överhuvudtaget. Ska man nu
verkligen ha ett sådant tillvägagångssätt att man bara kör in förhöjningar ute i kommunerna utan att ens höra dem? Det är en sak som har
framförts ganska klart och tydligt ifrån regeringsblocket att man bör åtminstone höra kommunerna och jobba utgående från detta. Man ska
återkomma i brådskande ordning med den nivån det ska vara. Vi är inte
nöjda, jag är personligen definitivt inte nöjd med dagens nivå.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Det senare är ju ett positivt uttalande för att man kommer
att göra någonting åt detta. Jag vänder mig lite emot resonemanget att
det automatiskt betyder en kostnad för kommunerna. Det kan man inte
rakt säga. Då bör man också göra någon typ av redovisning för hur det
skulle påverka behovet av barnomsorgsplatser ute i de enskilda kommunerna. Om det t.ex. fördröjer ett investeringsbeslut utgående ifrån att
man gör de här bitarna så att trycket på barnomsorg blir något lägre. Jag
ser att det finns ett resonemang både i reservationen och i det som har
framförts här i salen där man kan visa på att trycket på kommunerna de
facto inte blir speciellt stort för den här typen av förändring. Jag har
fortfarande väldigt stor respekt för det som reservationen föreslår.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Det har varit diskussion i hörande i utskottet kring
hur mycket man sparar in. Det är en sådan sak som behöver utredas.
Flera av dem som är ansvariga för barnomsorgen framhåller frågan om
att avskeda personal. Det är personalen som är den stora kostnaden. Det
går i perioder när många är hemma med sina barn, det går mode i detta.
Om man sedan ändrar på barnomsorgen kan det också bli problem för
kommunen. Det är inte hundra procent säkert att man faktiskt sparar in
på det här. Visst finns det en förutsättning till det. Det är fullt möjligt,
men vi har inte fått det utrett. Vi vill ha en bättre utredning innan man
kommer med höjningen.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag ser det inte på det sättet att det direkt kommer att
spara in pengar så man kan minska nuvarande platser. Jag ser att det får
en effekt som är långsiktig, man kanske inte behöver bygga ut barnomsorgen i den takt som man annars skulle ha gjort. Det här alternativet
blir mer attraktivt för föräldrarna att välja. Lite samma resonemang använder egentligen regeringen också om man ser det lite längre fram. Om
det är såsom ltl Åke Mattsson säger, att man inte är nöjd med nivån idag
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och tänker höja det. Man tror på att detta ska vara ett alternativ som
man hoppas att föräldrarna ska välja.
Låter man inflationen urholka det på det här sättet kommer hemvårdsstödet istället antagligen att bli mindre och mindre attraktivt.
I den ekonomiska situationen som vi befinner oss i just nu så har jag
den största respekten för att man inte går in och höjer hemvårdsstödet
såsom det föreslogs i lagmotionen, utan håller sig till det som handlar
om inflation.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Ltl Johan Ehn säger att frågan om höjningen av hemvårdsstödet aktualiserades i samband med den motion som frisinnad samverkan stod
bakom som handlade om barnomsorgspeng. Det var i september 2008. I
samband med detta föreslog jag att man istället skulle höja hemvårdsstödet.
Den här frågan aktualiserades sedan när vi förslag om ändringar av hemvårdsstödslagen via en lagmotion med vtm Gun-Mari Lindholm som första
undertecknare.
Sedan hade utskottet uppenbara problem med framställningen. Man vill
att regeringen skulle ta tillbaka den. Regeringen pressade på och utskottet
skulle fram med lagen. Där fanns då ingen justering av hemvårdsstödet.
Sedan hade vi en omgång med en ny ändring av den här lagen där utskottet
föreslog att den ursprungliga lagen skulle förkastas. Det är nu det nygamla
förslaget som presenteras.
Det är inte jätteimponerande politik och lagstiftningsarbete som regeringen har presterat i den här frågan. Själva justeringen, det är ju egentligen så att
kommunerna har vunnit på hemvårdsstödet när man inte har justerat det.
Det har blivit mindre på kostnader för hemvårdsstödet, samtidigt som landskapsandelarna har ökat. Förloraren i den här frågan är uppenbart alla de
kvinnor som uppoffrar sig och stannar hemma med sina barn för att de tar ett
stort omsorgsansvar, medan deras män är ute och förtjänar. Kvinnorna själva
får försämrad pension och försämrad konkurrenskraft på arbetsmarknaden.
Kvinnorna har fått ett sämre och sämre hemvårdsstöd. Det är inte någon bra
jämställdhetspolitik. Det är direkt diskriminerande för kvinnorna, tycker jag.
Om kommunerna har gökat bort, som finansminister Wiklöf brukade säga,
sina kommunala andelar på annat så är det faktiskt de kommunala politikerna som ska ta ansvar för det.
Jag kommer att stöda förslaget om indexjustering. Det är ju det minsta
man kan göra i den här frågan. Annars fortsätter regeringen att försämra, hur
länge vet vi inte?
Om man utgår ifrån att vi skulle få en lag någon gång under 2011, den här
mandatperioden tar slut då, så träder förändringen knappast i kraft före
2012. I riket har vi fått höra att Satakommittén har lagt förslag att hemvårdsstödet kommer att indexjusterades år 2011. Ska Åland nu ha minst samma
förmåner som man har i riket så kommer vi att ligga efter redan i den här frågan kan vi konstatera. Det är för att majoriteten av någon slags nit ska spara
hela tiden trots att det finns pengar i landskapet. Man försämrar för kvinnor
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som stannar hemma med sina barn. Man tror sig göra samhället en stor
tjänst.
Nej, herr talman, det är nog bäst att majoritetsblocken nu börjar titta lite
noggrannare efter var det finns i de kommunala börserna och i landskapets
egen börs. Så illa ställt som ni har fram målat situationen är det nog inte. Det
räcker väl till en justering av hemvårdsstödet. Tack, herr talman.
Ltl Jörgen Strand

Herr talman! Jag motsätter mig inte i grunden att man tittar över nivån på
hemvårdsstödet, även om jag i grunden tycker att vi som föräldrar inte bara
ska kräva av samhället. När vi skaffar barn så kanske vi måste vara beredda
att ta ett ansvar själva. Samhället ska inte stå för allting.
Varför det lutar åt att jag går på utskottet linje är att man måste ta ett helhetsgrepp i den här frågan och titta på den. Man säger att om föräldrar stannar hemma så tjänar kommunerna på det genom att man behöver färre dagvårdsplatser. Jag har tittat speciellt på de 8-9 minsta kommunerna. Även om
2-3 av barnen i dessa kommuner skulle stanna hemma så kommer man inte
att kunna rigga ner sin barndagvård, man måste ha kvar den. De här enheterna är så små så att det blir en ganska stor tilläggskostnad för de mindre
kommunerna. De större kommunerna kanske kan spara någon barndagvårdsplats. Det är den ena frågan som man bör analysera.
Den andra frågan som man också bör analysera är att om människor i
större utsträckning väljer att stanna hemma så förlorar kommunerna skatteintäkter och får ytterligare ett bortfall där. Det gäller speciellt de små kommunerna.
Det lutar åt att jag stöder utskottets betänkande. Det är viktigt att man i
snabb ordning analyserar helheten och återkommer om det finns ekonomiskt
utrymme.
Till sist, herr talman, i kommunförbundet sitter alla partier. Där har vi enhälligt sagt i förhandlingar med landskapsregeringen att landskapsregeringen
inte ska komma med lagstiftningar som påför kommunerna nya kostnader.
Då tycker jag att helhetsgreppet borde behandlas i en beredning mellan landskapsregeringen och kommunerna.
I sak motsäger jag mig inte den här frågan. Jag tycker att frågan bör belysas ur många fler synvinklar än vad utskottet och reservanten har gjort i den
här frågan. Tack, herr talman.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Jag gläder mig över att ltl Strand, som representerar
det konservativa borgerliga frisinnad samverkan, har insett att hemvårdsstödet sparar inte kommunernas barnomsorg någonting på, i så
faller marginellt. Hela strukturen inom barnomsorgen finns ju kvar. Alla
anställda, alla daghem och allting som ska finansieras. Ur samhällets
synvinkel är det naturligtvis det bästa att kvinnorna inte är hemma, utan
att de ute och jobbar och att den barnomsorg som kommunerna bygger
upp utnyttjas optimalt. Det kan väl vem som helst räkna ut.
Men nu är det så att den här lagen handlar egentligen inte om kommunernas ekonomi, utan om föräldrarnas rätt att vara hemma med sina
barn.
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Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Min uppfattning är att kommunerna inte sparar pengar.
Min ideologi är att människor själva ska få välja vilken barnomsorg man
vill ha. Men hur mycket har samhället råd med inom de olika sektorerna, särskilt när man börjar med dubbla system? Jag tycker att man bör
analysera detta ordentligt före man hugger till med en rätt så stor höjning som belastar kommunala skatteöret.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Det här är en ideologisk konflikt för många partier. Socialdemokraterna var ursprungligen emot hemvårdsstödet. Barnomsorgen
skulle vara till för att möjliggöra för folk att arbeta och man skulle veta
att barn togs om hand på professionella och goda villkor. Sedan kom
valfriheten in. Hemvårdsstödet kommer ifrån centern. Det är en gammal kompromiss som gjordes mellan socialdemokraterna och centern i
Finland. Det blev en sådan "catfight" mellan de kvinnor som förhandlade om det och det kunde inte lösas. Det var några gubbar som sedan
till slut sade hur det skulle vara.
Jag tycker inte att hemvårdsstödet, ur samhällsekonomisk synvinkel,
är ett klokt förslag. Men nu har vi det. De som utnyttjar hemvårdsstödet
ska inte drabbas av att samma gubbar nu är snåla och inte justerar det
här systemet.
Ltl Jörgen Strand, replik

Jag har inte så mycket att tillägga annat än att ltl Sundback bara pratade
om att kvinnorna är hemma. Jag tycker att utvecklingen går mot att män
i större utsträckning är hemma, vilket jag tycker är en bra utveckling.
Vill man generalisera och säga att det bara är kvinnorna som är hemma
så tycker jag att det är fel, även om kvinnorna till största delen idag är
hemma. Men utvecklingen går mot att män i större utsträckning är
hemma. Det är en lönefråga.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Det var ett bra inspel från ltl Strand att det är viktigt
att man lyfter fram de här frågorna. Det här är någonting som vi utskottet också har beaktat när vi har tagit ställning till betänkandet. Det är ju
inte så att man till hundra procent är emot en höjning. Det är vissa saker
som har gjort att det har vägt över till landskapsregeringens förslag.
En bidragande orsak, som kanske inte har nämnts här, är att det blir
förändringar i barnomsorgslagen. Gruppstorlekarna minskar för dagmammorna, man får färre små barn, vilket gör att det kanske blir svårare att få tag i dagmamma. Där kan det finnas ett utrymme där hemvårdsstödet behövs. Det är inte så att man nöjer sig med indexjusteringen ifrån regeringens sida. Man kanske gör en betydligt större förhöjning
eller vidtar andra åtgärder.
Nu diskuterar man här som om det vore självklart att man nöjer sig
med indexjusteringen. Det kan bli andra förändringar också.
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Ltl Jörgen Strand, replik

Redan i remissen sade jag att man borde ha tagit ett mycket större grepp
om den här frågan. Jag är lite besviken på att man inte har gjort det i utskottet. Nu hänskjuter man det till landskapsregeringen. I och med att
regeringspartierna har sagt att man ska ta ett helhetsgrepp så prioriterar
man upp detta så att inte blir i liggande och man börjar jobba med det i
höst. Till den delen litar jag på Åke Mattsson och regeringspartierna att
man verkligen tar tag i helheten, analyserar ekonomiska effekter, diskuterar med kommunförbundet och kommunerna och kommer med en
framställning i höst. Kan jag få detta löfte från Åke Mattsson så är jag
övertygad om det här blir rätt.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Det kanske inte är jag som ska ge det löftet, det får
nog landskapsregeringen göra. Socialministern har framfört att det här
är en prioriterad fråga. Man strävar till att komma med en framställning
i höst. Man kommer absolut att börja jobba med framställningen, men
när den blir klar vet man inte.
Varför man inte jobbar vidare med den här frågan är för att i lagförslaget har man inte tagit ställning till höjningar överhuvudtaget utan
bara till små justeringar. Vi ansåg i utskottet att det inte var vår roll att
gå ut och göra remissrunda i kommunerna och analysera detta ytterligare. Det var bättre att få i väg den här delen som gäller EU-barn, adoptivbarn, tvillingar förhöjningar och det som gäller för företagarna så att
man så snabbt som möjligt får ut detta på banan. Landskapsregeringen
har fullt ansvar för att förhöjningen kommer så snabbt som möjligt.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Det är bra att de här ändringarna kommer. Jag tycker att
de som stöder regeringen också har ett ansvar att sätta press på sin regering för att få det här till hösten och inte såsom det står i reservationen
att man börja jobba med det i höst och eventuellt kommer med det under mandatperioden. Jag tycker att det är viktiga frågor. Man bör ta helhetsgrepp och titta på samhällsekonomin i stort i den här frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Tack, herr talman! Jag tackar för ltl Strands stöd till utskottets förslag.
Vi ska också komma ihåg att kommunerna kan ge ett kommunaltillägg
som inte för tillfället någon åländsk kommun ger. Jag menar inte det här
fjärde året som Mariehamn ger. Man kan ge extra pengar till hemvårdsstödstagare. Det är ju rätt så bra. Då kan kommunerna själv bestämma
om man kan spara pengar också samtidigt.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Ja, jag känner till att kommunerna kan göra det här. Jag
tycker inte att en kommun ska hugga till och göra det om man inte kan
göra det långsiktigt. Det måste också finnas någon sorts lika behandling
och man bor i skärgården, på landsbygden eller i Mariehamn. Det tycker
jag är en grund i de sociala lagstiftningarna. Även om t.ex. Jomala har
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möjlighet att göra det, men har vi möjlighet att göra det långsiktigt? Jag
tycker att landskapsregeringen har skyldighet att komma med en lagstiftning där det blir en någorlunda lika behandling över hela Åland och
att det blir långsiktigt ekonomiskt hållbart. Därför efterlyser jag den här
ekonomiska analysen som man bör göra både när det gäller förlust av
skatteintäkter, hur det påverkar barndagvården och på vilken nivå vi ska
lägga oss.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Det finns många aspekter på den här frågan säger Strand. Jag instämmer helt och fullt. En aspekt som man bör ta med i debatten är frågan
om våld i parrelationer. Jag citerar ur en artikel i Ålandstidningen av
Kerstin Österman; "en lång oglamorös pappaledighet ger männen mer
vardagsmakt och vardagsansvar i familjen. En på detta plan jämställd
pappa är sannolikt mycket mindre benägen att ta till knytnävarna."
Jag tror att detta också var ett citat ur Expressens ledare. Om vi får fler
män att vara hemma med sina barn så är det en vinst på många olika
plan. Men lockar 390 euro i månaden för en man som är låg- eller medelinkomsttagare och som kanske är van att dra huvudförsörjningsbördan?
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Jag stöder det. Jag hoppas att män i större utsträckning
ska bli hemma med sina barn. Jag anser att det inte är hemvårdsstödet
som är de grundläggande möjligheterna när det gäller låginkomsttagare
och medelinkomsttagare, som ltl Aaltonen nämnde. Jag tror att man
mera ska se till att man har system där det lönar sig att jobba och att
man ska ha låga skatter generellt. Jag tror inte att hemvårdsstödet löser
den frågan isolerat.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Nej, jag tror inte att det handlar bara om låga skatter, snarare om låga
avgifter som låga dagisavgifter osv. Men en höjning av hemvårdsstödet
skulle nog locka något fler pappor att stanna hemma. När vi i utskottet
har hört människor så är det mest högavlönade pappor som faktiskt
stannar hemma idag med sina barn.
Att också locka ut dessa som har lite lägre inkomster skulle vara viktigt tycker jag.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! För mig är det också en värdefråga. Om det finns det ett
värde, inte bara ekonomiskt, att vara hemma med sina barn som pappa
eller mamma så det måste man själv få välja. Jag tror att den grundläggande avgörande frågan om man väljer stanna hemma inte beror på om
man får 350 eller 440 euro.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Jag tycker det var ett väldigt intressant anförande som ltl
Strand hade. Just att se den här rollen som vi har här i lagtinget som
både kommunpolitiker, lagtingsledamot och som enskild person är en
otrolig viktigt aspekt. Jag stöder ltl Strands idé om att det här bör utvärderas väldigt noga nu. Vi har också en sak till som kommer emot, det är
den aviserade kommunstrukturreformen, som alla pratar om. Det här
kommer också att påverka.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! I grunden är jag inte mot att man kan justera det här. Jag
tycker inte att vi är trovärdiga som partier när vi på ena stolen sitter och
säger att landskapsregeringen inte ska påföra kommunerna merkostnader, medan när man sedan kommer hit till lagtinget så går man tvärtemot. Det här är lite ryggradslöst, inte bara i den här frågan. Ska man
vara trovärdig som parti behöver man hålla en enhetlig linje i alla organ.
Det borde fungera så. Det här jag har sett i många frågor, på ena stolen
säger man si och på andra stolen säger man så. Själv försöker jag att
hålla en rak linje.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Ja, det är precis så man upplever det. Man märker också att det börjar
dra ihop sig till nästa val. Då är väl allt man kan anföra som är positivt
för en själv det viktigaste.
Ltl Jörgen Strand, replik

För mig är den långsiktiga ekonomiska och hållbara utvecklingen viktig
både för landskapet och för kommunerna. Det är det som ledstjärnan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Kollegan Strand beskrev turerna kring den här lagstiftningsprocessen. Turerna har varit många och långa och delvis mindre
framgångsrika.
När man nu läser betänkandet, på sidan 2 framgår det rätt så tydligt
hur målet är inställt för framtiden. Detta är en del reform. Total reformen kommer. Vi har i regeringsblockets lagtingsgrupper kommit överens om att det här ska skötas. För min grupps del kan jag försäkra kollegan om att vi kommer att tillse att sköts på det sätt som utskottet föreskriver.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Jag är nöjd med det. Jag utgår ifrån att man tar helhetsgreppet som jag försökte beskriva.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! När vi på hösten 2008 diskuterade barnomsorgspengen och en
höjning av hemvårdsstödet så var en liberal lagtingsledamot, nämligen Olof
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Erland, väldigt ivrigt med i debatten. Han kommenterade debatten efteråt så
här i en insändare, jag läser bara slutet; "det är dags att återvända till realistiska former inom barnomsorgen, som till exempel ett justerat hemvårdsstöd, bättre villkor för privata alternativ, familjedaghem och en avgiftsfri
förskola för alla barn från tre års ålder". Vi har ju parallellt en barnomsorgslag här också. Inget av detta ser vi spår av i regeringens politik. Nu ska
vi vänta på en total reform som i bästa fall kommer inom den här mandatperioden.
Man kan konstatera att barnomsorg inte egentligen är en hög prioriterad
fråga. Det är lite som det hampar sig. Så kom den här lagstiftningen ursprungligen till också.
På 80-talet fick vi den här lagstiftningen. Redan då talade man hurtigt om
att männen skulle vara mera hemma. Statistiken 25-30 år senare visar att
cirka 5-6 procent av dem som stannar hemma är män. De stannar antagligen
inte lika länge hemma som kvinnorna. Det har egentligen inte varit någon
jämställdhetsutveckling inom det här området. Idag är kvinnorna i högre
högavlönade än vad de var för 30 år sedan. Det är inte konsekvent så att
mannen tjänar mera än kvinnan. Det handlar väldigt mycket om värderingar
och attityder. Männen ville inte stanna hemma. Varför? Det har vi inte några
utredningar om. Tydligen är det inte tillräckligt attraktivt, vare sig ekonomiskt eller av andra skäl.
Herr talman! Att urvattna hemvårdsstödet kommer inte att leda till att
flera pappor stannar hemma. Försämringen som har skett under de senaste
tio åren, när man inte justerat det. Det drabbar kvinnor som av helt altruistiska skäl och med omtanke på sina barn stannar hemma och inte tänker på
sig själva, på börsen och vad det är som män prioriterar. Det tycker jag att är
fel. Jag tycker att det är otroligt orättvist. Om männen inte är nöjda med det
belopp som gäller och därför inte stannar hemma, varför då straffa kvinnorna
för att de är hemma?
Det är nog på tiden att ta på sig jämställdhetsglasögon i den här frågan.
Vi får väl diskutera saken vidare. Vem talar om valfläsk när man vill få till
stånd en sådan grundläggande rättvisa? Att de kvinnor som stannar hemma
med sina barn inte ska ha sämre ersättning för det som de gör för sina barn
och för sina familjer år 2010 jämfört med år 2001. Är det herrarnas uppfattning om rättvisa?
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Tack, herr talman! Som vanligt måste jag lite försvara männen, alla fall
de män som jag har pratat med. Dessa män vill nog stanna hemma, men
det är många gånger så att kvinnan också vill stanna hemma. Så tyvärr
ger männen den här möjligheten till kvinnan. Jag tror att vi kvinnor
måste vara lite mer solidariska i det här fallet och uppmuntra männen
att stanna hemma. Jag far på jobb och du stannar hemma, det är din
rätt.
Ltl Barbro Sundback, replik

Vilka vetenskapliga belägg har ltl Sirpa Eriksson för att det där verkligen
är fallet för majoriteten av dem som stannar hemma?
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Ltl Sirpa Eriksson, replik

Tack, herr talman! Naturligtvis, som vanligt, har jag läst pappagruppens
forskning från socialministeriet. Där kommer det nämligen fram att
männen vill stanna hemma. En av orsakerna till varför de inte stannar
hemma är just det att kvinnan också vill stanna hemma. Det finns vetenskaplig undersökning i frågan.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det är alltså kvinnornas fel att männen inte stannar hemma, enligt ltl
Sirpa Eriksson. Det är kvinnornas fel att de blir misshandlade. Det är
kvinnornas fel att de blir våldtagna. Vad gör kvinnorna för att förhindra
ökad misshandel? Ltl Sirpa Eriksson företräder faktiskt inte kvinnornas
politik här i lagtinget, inte i den här frågan åtminstone och inte i de
andra frågorna heller, vad jag har hört. Det är att osynliggöra var ansvaret egentligen finns. Om männen inte har kraft att själva kräva att vara
hemma så är det alltså kvinnornas fel? Stackars åländska män!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Att män och kvinnor stannar hemma olika är såsom ltl
Sundback säger, att i de flesta fall är det kvinnorna som stannar hemma.
Jag skulle inte ha något emot om man skulle sätta igång en utredning
och analysera alla olika orsaker. Det finns många olika orsaker till situationen. Jag skulle gärna se att det skulle bli mera jämställd på detta
område. Även om jag inte har vetenskapliga bevis, och jag själv om allt
går bra snart ska bli förälder, så har jag hört med mina bekanta varför
det är på det här viset. Det är lite så som ltl Sirpa Eriksson säger. Jag vill
inte skuldbelägga kvinnorna för den delen. Man kanske borde analysera
detta från grunden. En fråga som skulle kunna hjälpa till är att arbetsgivarna inte betalar lika när det gäller föräldraledigheter. Det finns säkert
också kulturella och andra orsaker. En analys av frågan har jag inte
någonting mot att man skulle göra, så att man skulle reda ute det.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Vi har ett konkret ett exempel som visar att detta fungerar och det är det
isländska. De har en rätt som tillkommer mannen, då stannar männen
hemma, åtminstone på Island. Jag tror inte att det skulle vara annorlunda på andra ställen. Men detta har inte finländska män krävt. Det
här systemet har man bara på Island. Om inte mannen tar ut sin föräldraledighet så minskas den totala föräldraledigheten som familjen har.
Det andra är det som ltl Strand tog fram om arbetsgivarnas skyldighet
att delta i finansieringen. Jag är glad för den diskussionen, men det är
inte så märkvärdigt. Det gäller att skapa de förutsättningar som behövs.
Vad gäller hemvårdsstödet så är det för lågt. Det är ju även för lågt för
kvinnorna, speciellt för de lågavlönade. Det är som ltl Carina Aaltonen
säger att det blir mera ett överklass privilegium.
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Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Den dagen det kommer en framställning med det isländska systemet så är jag den första som stöder det. Det behöver man
inte bekymra sig för. Jag tror att ltl Danne Sundman hade en motion i
den frågan också. Jag hoppas att den frågan kan behandlas så att vi får
en debatt med grundläggande vetenskapliga analyser bakom.
Ltl Barbro Sundback, replik

Frågan var uppe i början av den här mandatperioden, när vi diskuterade
jämställdhetsmeddelandet, där kom detta in. Där uppmanade till och
med lagtinget regeringen att försöka åstadkomma en sådan reform i riket eftersom socialförsäkringen ligger på rikets behörighet. Vi har inte
hört någonting om detta, annat än att man har sagt att Satakommittén
kanske skulle ta hand om det här. Inte kommer det här i Finland, där
finns överhuvudtaget nästan ingen jämställdhetsdebatt idag. Det finns
inte så många andra debatten heller. Med den konservativa regering
man har idag så är inte jämställdhetsfrågan överst på dagordningen. Om
vi ska vänta på Finland så dröjer det nog.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Helheten hur socialpolitiken påverkar medborgarnas beteende
är väldigt komplicerad. Hur storleken på hemvårdsstöd påverkar föräldrarnas
val är också väldigt komplicerad. Det är en bland många faktorer när den enskilda familjen ska besluta om sin tillvaro. De ekonomiska förutsättningarna
är väldigt viktiga.
En höjning av hemvårdsstödet, som diskuteras nu, är bara en indexjustering som är det minsta man kan göra. Det spelar säkert en avgörande roll för
några familjer. En större höjning skulle spela en avgörande roll för flera familjer. Så fungerar socialpolitiken. Det är väldigt svårt att på förhand estimera hur det går. Det är troligen så att en rejäl höjning, en fördubbling av
hemvårdsstödet, kanske skulle innebära en lägre kostnad för kommunerna än
en liten höjning eftersom en liten höjning kanske inte leder till någon ändring
alls i antal barn som går på dagis, åtminstone inte så stor förändring så att
man kan dra ner på personalen på dagis. Alltså har man samma kostnader
ifrån kommunens sida. En rejäl höjning som en fördubbling kanske leder till
att många föräldrar blir hemma och kommunerna kan minska på dagisgrupperna och minska på personalen. Detta vet man inte heller på förhand före
man har testat det här.
Många kommuner, både stora och små, har just den här dimensioneringen
i barnomsorgen att det inte går att minska på personalen om bara ett eller två
barn slutar på dagis och föräldrarna blir hemma i stället. Man kan minska på
personalen när det handlar om grupper, då kan man effektivera och organisera om barnomsorgen så att man sparar in kostnaden som det utökade hemvårdsstödet medför. Det här är inte någon lätt fråga.
När det gäller den enskilda familjen och vad det är för värden som ligger
bakom kanske det är lite väl schematiskt att säga som ltl Sundback, att det
hela tiden är mannens avgörande och man tvingar kvinnorna att vara hemma
osv. De allra flesta familjer fungerar ju som en helhet. För det första är man
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tvungen att sätta barnet på dagis rätt så snabbt. Det ser vi i flera åländska
kommuner. Det finns små barn på dagis i flera åländska kommunerna som
inte har fyllt ett år ännu, föräldrarna har inget val. Även om de har valet så
väljer många föräldrar att börja jobba när barnet är under ett år. Man ska inte
stå här och skuldbelägga föräldrar som gör sina val. Är det en utveckling som
vill uppmuntra eller är det en utveckling som vi gärna skulle se att inte förekommer? Det måste vi kunna ha en åsikt om. För mig personligen ser jag
gärna att barn under tre år i huvudsak får vara hemma med någon utav sina
föräldrar. Om jag bara kan medverka till detta så gör jag det gärna.
För det första kan det vara så att den enskilda familjen inte har något val,
båda måste börja jobba. För det andra, den förälder som har lägre lön, kvinnan i de allra flesta fall, måste bli hemma och mannen måste arbeta. Sedan
har vi också ensamstående föräldrar som inte heller har något val, där går valet bort från början. Det här är inte några lätta frågeställningar.
Man måste fråga sig om vi här i Ålands lagting tycker att kommunerna ska
ha monopol och ensamrätt på att ordna barnomsorg? Vi vet vad barnomsorg
kostar för en kommun; cirka 1500 euro per barn och månad. Det finns exempel på kostnad över 2000 när man har småbarnsdagis. Det dyraste som jag
har hört att barnomsorgen kostar kommunen är 2200 per barn och månad.
Ska vi betala 2200 euro istället för att betala 390 euro, oförskämt lågt, till en
förälder? Går det samhällsekonomiskt ihop om man räknar in all produktionsvärde som den här föräldern gör när han eller hon jobbar och skatteintäkter osv. Går det verkligen ihop när skillnaden är så enormt stor, särskilt
när det gäller småbarnsdagvård? Knappast, man behöver inte vara någon raketingenjör för att kunna räkna ut det själv i huvudet på hemma på kammaren. Det går inte ihop att ett barn tas om hand för 2200 månaden. Det måste
vara en väldigt, väldigt produktiv förälder så fall. Om man ser på de hårda
siffrorna så innebär det inte ett sådant produktionsvärde.
Man måste nog tänka om rejält i den här frågan. Man ska också tänka på
sådant som inte syns i bokslutet, vad blir det av de barn som tvingas bort från
sina föräldrar som här tidigt? Jag tror att det är en stor nytta för barnen att
vara med sina föräldrar, åtminstone när de är små, gärna hela livet och gärna
med båda föräldrarna.
Jag fick en idé medan jag lyssnade på ltl Sundback, som nämnde exemplet
ifrån Island som jag har motionerat om i en annan motion, vilket handlar om
föräldraledigheten de första nio månaderna. Man borde också göra så med
hemvårdsstödet. Den period man får hemvårdsstödet ska man dela stödet
mellan föräldrarna, annars blir man av med en period. Man ger en period åt
mamman, en period åt pappan och en gemensam period. Då får vi en helt annan situation. Fast det är oförskämt lågt så är det ändå så pass viktigt så att
det kan medföra att många fler pappor blir hemma. Det var jättebra idé. Det
tycker jag att landskapsregeringen skulle ta sig an. Landskapsregeringen, är
aldrig här men kanske de lyssnar eller läser om det här i tidningarna, även
fast det skrivs väldigt lite om vad vi säger fast vi driver hela parlamentet med
våra motioner.
Om man tar sig an hemvårdsstödsfrågan på det här seriösa sättet som tar
flera år, tre år, enligt vad vi har hört, så borde man också överväga att dela
upp hemvårdsstödet mellan mamman och pappan för att uppmuntra fler föräldrar att bli hemma.
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För de flesta familjer, om pappan ska vara hemma innebär det en kostnad,
en utebliven inkomst.
När man har varit hemma fast det har inneburit en utebliven inkomst så är
det alla gånger värt det för pappan och för familjen som helhet. Men det vet
man inte förrän efteråt.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Tack, herr talman! I utskottet fick vi statistik från olika kommuner om
kommuntillägget. Det var intressant att se att man inte har kunnat konstatera att föräldrarna stannade mera hemma fast de fick upp till 500
euro i hemvårdsstöd. Det var nästan en överraskning för oss. Det verkade som om inte ens 500 euro räckte för att det skulle bli någon skillnad i statistiken på vem som stannar hemma. Det är nog precis såsom vi
har sagt här tidigare att det behöver säkert analyseras. Vad är orsaken
och moroten till att man ska stanna hemma? Var går gränsen?
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Var gränsen borde vara? Det är ju den kostnad som kommunerna har för barnomsorgen. Vad är det som säger att vi ska låta
kommunerna ha monopol på detta? Ge alla små barnföräldrar en check
på den summan som kommunerna har i kostnad för barnomsorgen så
får man välja att ge checken till kommunen, ta den själv, ge den till
grannen, far- eller morföräldrarna eller till någon annan, en barnomsorgspeng. Då skulle vi få en helt annan utveckling mot vad vi har idag.
Vad är det som säger att kommunen ska ha monopol? Det är "teknokratiskt tänk" som ltl Sirpa Eriksson och andra har där man ska skydda
kommunen som aktör och verka för att man har ett monopol, som
minskar valfriheten för barnfamiljer. Det är orsaken till att vi har det.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Tack, herr talman! Jag är absolut för privata daghem. Min åsikt är inte
att kommunerna ska ha monopol på barndagvården.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag ser fram emot att det kommer en framställning, inom
en snar framtid, att införa barnomsorgspeng och ge föräldrarna rätt att
bestämma vilken barnomsorg man nyttjar. Så att det på den barnomsorgspengen står samma summa som kommunerna har i kostnad för
barnomsorgen, minus den kostar man har för stegen i upplösningen i
dimensionen så att det inte går back för kommunen. Det är mycket bra
om vi kan vara eniga kring det. Tack, tack.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Folke Sjölund, replik

Herr talman! Jag bad om en replik på grund av det resonemang som ltl
Sundman förde om det att många stannar hemma med hemvårdsstöd
och effekterna på kommunalekonomin. Det kan man inte bara se som en
isolerad historia utan att ta med effekterna på de frångångna kommunalskatterna av dem som annars jobbar men som väljer att stanna
hemma istället med hemvårdsstöd. Annars var resonemanget om effek-
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terna på barnomsorgen när det gäller enskilda personer riktigt. Kommunernas kostnader kvarstår i alla fall.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Om man diskuterar vård av små barn under tre år, då
finns det särskilda bestämmelser. Då är kostnaden i alla fall kring 2000
euro i månaden, 24000 euro i året. Det är väldigt få föräldrar som betalar 24000 euro i året i kommunalskatt. Jag tror det kanske kan vara
hundratal på Åland, om ens så många. Det är väldigt hög kommunalskatt. Då måste man bo i någon av de här högskattekommunerna och ha
en väldigt god inkomst.
Det är, precis så som ltl Sjölund säger, en komplicerad kalkyl. Det beror på i vilket konjunkturskede vi befinner oss i. Finns det arbetet åt
alla? Är det arbetskraftsbrist? Det beror också på de demografiska förhållandena om vi har behov av arbetskraft av den orsaken osv. Framförallt vet vi inte vilka efterräkningar detta medför när vi styr samhället på
det här viset.
Ltl Folke Sjölund, replik

Herr talman! Det kanske inte är så stor idé att prata om barnomsorgens
kostnader. I Mariehamns stad är snittkostnaden per plats 9700 euro, för
småbarnsplatser är det betydligt högre. Däremot tycker jag att det är ett
bra resonemang som ltl Sundman för när det gäller de minsta barnen.
Jag skulle själv absolut inte ha någonting emot att förlänga föräldraledigheten till ett år. Jag har precis samma uppfattning att barn under ett
år ska vara hemma. Sedan när det gäller barn under tre år är det en stor
fördel om de kan vara hemma eller vara under familjelika förhållanden
dvs vara hos någon dagmamma eller liknande. Där är vi helt överens på
den punkten.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Vi är helt överens ltl Sjölund och jag om vilken vård små
barn borde ha. Det gäller att vi anpassar våra system så att vi för det
första uppmuntrar till frivilliga val och möjliggör frivilliga val till den här
utvecklingen och inte i praktiken tvingar föräldrar att inte kunna välja
den här utvecklingen som Sjölund och jag förespråkar.
Vid någon gräns måste man också göra ett visst intrång på valfrihetens område och styra utvecklingen för att vi tror oss veta och vet att det
här inte är en bra utveckling. En kombination av detta måste vi vara beredda att ta tag i här i Ålands lagting, eftersom vi är valda hit att företräda ålänningarna i de här ärendena.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Talmannen är generös idag vad gäller diskussionen. Diskussionen svallar fritt inom allt som gäller barnomsorg. Det är ju trevligt.
Med den här lagen som vi nu behandlar handlar ju uttryckligen om
att man ska ge föräldrar möjligheter att stanna hemma med ett barn upp
till 3 år. Problemet är att rätten inte utnyttjas jämställt av män och
kvinnor. Samtidigt intygar alla här att det är frågan om fria val. Det före830

faller finnas strukturella olikheter mellan män och kvinnor som medför
att detta inte utnyttjas jämställt.
Ltl Danne Sundman, replik

Talman! Visst är det så. Det finns en valfrihet. I teorin skulle alla pappor
kunna vara hemma och alla mammor skulle kunna gå på jobb. Precis
som ltl Sundbacks säger finns det strukturer som styr. Den kanske viktigaste strukturen som påverkar en familj är den ekonomiska realiteten.
Jag känner många familjer där kvinnan har högre lön än mannen och
mannen blir hemma av den orsaken. Det finns familjer där mannen har
högre lön och ändå blir hemma. De allra flesta följer mönstret att kvinnan blir hemma och mannen jobbar. Det beror på den ekonomiska realiteten i kombination med jämställdhetsstrukturer.
Det är inte bara den här lagstiftningen som måste ändras. Också attityder måste ändras och man måste på alla sätt och vis jobba med att få
attityderna på rätt. Jag har själv blivit ledare för en pappagrupp för att
försöka påverka andra pappor.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Det är delvis traditionella könsrollsmönster som påverkar valfriheten. Sedan är det lite oklart, som man måste konstatera
efter den här diskussionen, om de ekonomiska realiteterna har större
verkan eller om de här två faktorerna samverkar så att det blir ett underutnyttjande för papporna? Jag tyckte att ltl Sundmans förslag var
fräscht, detta att man skulle fundera på om rätten till hemvårdsstöd kan
låsas så att en viss del bara kan tas ut av pappan, en viss del av mamman
och en viss del kan föräldrarna foga fritt över. Det finns ännu en aspekt;
jämlikhetsaspekten. Vilka familjer har råd att vara hemma? Det är ännu
en aspekt som man måste titta på.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag kan börja där ltl Sundback slutade. För det första, den skara
familjer, som överhuvudtaget har råd att vara hemma, minskar när stöden
minskar. Inom den här skaran, som har möjlighet, samverkar givetvis dels de
här systemen som vi fastställer och dels traditioner och uppfattningar. Men
det går åt rätt håll. Det kan hända att det inte hjälper att attityderna om jämställdheten ökar om inte de ekonomiska realiteterna möjliggör detta, eftersom skaran krymper. Det är klart att de här faktorerna samverkar. Man
måste jobba på flera plan. Man måste ha de socialpolitiska regelverken och
principerna i skick samtidigt som man måste verka för attitydförändring och
opinionsbildning i de här frågorna.
Som det nu är går utvecklingen bara bakåt när man låter hemvårdsstödet minska så här drastiskt över en tid. Hemvårdsstödet är de facto
framförallt viktigt för att uppfattningarna för föräldrarna ska ändra i positiv riktning. Nu tycker man att det är hopplöst.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Ltl Sundman tar upp många aspekter. Det var precis det
jag försökte göra. Därför sade jag att man bör ta ett helhetsgrepp på den
här frågan.
Ltl Sundman säger också att barndagvårdsplats i kommunerna kostar
x antal euro. I Jomala tror jag att det är en 9000-10000 i medeltal. Därför säger ltl Sundman att det skulle löna sig med hemvårdsstödet. Det
teoretiska resonemanget fungerar. Jag har försökt titta på varje enskild
kommun vilka daghem man har. Skulle man kunna minska antal platser
om 2-3 personer i varje liten kommun skulle välja hemvårdsstödet? Nej,
man sitter ändå fast med den institutionen. Man måste ju tillgodose de
människor som har valt barnomsorg. Man kan inte minska kostnaderna
per automatik för att några väljer hemvårdsstödet. Det här ser jag också
som ett av de stora problemen. Man måste titta på helheten när det gäller lagstiftningen. Man måste också titta på andra saker för att inte få en
extra kostnad för kommunerna.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Som jag sade i mitt anförande så är upplösningen ganska
grov när det gäller att kunna minska den kommunala servicen efter att
flera föräldrar väljer att bli hemma. Det är precis som ltl Jörgen Strand
säger, om 2-3 familjer väljer hemvårdsstöd så är det ingen förändring
för kommunerna. Men om 10 familjer väljer hemvårdsstödet så kan man
ta steget att man minskar en grupp på ett daghem. Det här kanske är
enklare för en stor kommun som Mariehamn, Jomala eller Lemland. Det
är ännu svårare i en mindre kommun.
Om man ska ge barnomsorgspeng till föräldrarna så måste man ju
räkna bort en del av kostnaden för upplösningen att det kompenserar
kommunen, att kommunen kan minska sina kostnader stegvist.
Sedan krävs det att barnomsorgen är rätt organiserad, på ett sådant
sätt att man lätt kan flytta personal mellan daghem så att det inte drabbar anställda. Att det går upp och ner för de anställda. Det ställer också
krav på kommunpolitikerna att organisera kommunen på rätt sätt.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Det är lätt teoretiskt men i praktiken är det inte lätt. Titta
hur många det är som är anställda inom barnomsorgen på varje enhet
och hur många barn man har. Då får man en annan bild. Det kommer
att bli en ganska stor merkostnad för kommunen. Samtidigt sitter vi alla
partier i kommunförbundet och säger;" inga nya kostnader på kommunerna". Så det är inte trovärdigt.
Den andra saken som jag tänkte ta upp, och som man bör analysera i
den här frågan, gäller att det inte bara är kommunalskatteintäkterna för
den som jobbar eller inte jobbar, utan man måste mäta det i produktionsvärde för samhället. Någon sådan analys har man inte överhuvudtaget gjort.

832

Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Återigen till de kalkylerna. Det är teoretiskt och det förblir
teoretiskt tills man vet hur beteendet ändrar när man gör socialpolitiska
ändringar. Det går aldrig att rita en exakt karta över framtiden när man
gör en ändring. Man kan med säkerhet se vissa trender.
Vad en arbetande föräldrar och en förälder som är hemma med barn
är värda, vad de kostar i produktionsvärde och skatteintäkter osv är
också teoretiskt. Vad gör det för familjerna som helhet och vilka andra
kostnader kan samhället i framtiden hamna på, om man utgående från
barnets bästa ser till den här situationen? Det kan också bli andra kostnader längre fram som jag är rädd för.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.
Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling
är avslutad.
Remiss
5

Ungdomsparlament
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 6/2009-2010)
Ärendet avförs för att huvudmotionären är frånvarande p.g.a. sjukdom.

Remiss
6

Tilläggsexamen som eko-frisör
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 31/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkänns?
Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! Jag föreslår att den här motionen bordläggs till måndagen den
26 april.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Jag ber att få understöda förslaget.
Talmannen
Ärendet kommer att bordläggas. Vill någon uttala sig om tidpunkten för bordläggning?
Ärendet bordläggs till plenum den 26 april.
Remiss
7

Internationaliserad högskoleutbildning
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 29/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkänns?
Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! Jag föreslår av den här motionen bordläggs till måndagen den
26 april.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Jag ber att få understöda förslaget.
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Talmannen
Ärendet kommer att bordläggas. Vill någon uttala sig om tidpunkten för bordläggning?
Ärendet bordläggs till plenum den 26 april.
Remiss
8

Hälsofrämjande aktiviteter i skolan
Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 16/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Ltl Mika Nordberg

Herr talman! Jag skulle vilja presentera min hemställningsmotion nr 16
2009-2010. Den handlar om hälsofrämjande aktiviteter i skolan.
Det har visat sig att ett pilotprojekt i en dansk gymnasieskola fick ungdomarna att börja träna fysiskt med olika sport- och gymnastikaktiviteter dagligen under skoltid. Detta ökade inlärningsförmågan i teoretiska ämnen som
t.ex. matematik. Även den psykiska hälsan förbättrades och dessutom minskade användningen av tobak och andra droger.
Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag att lagtinget hemställer att
landskapsregeringen kartlägger och kommer med förslag till åtgärder för att
åländska ungdomar under skoltid i större utsträckning ges möjlighet till hälsofrämjade fysiska aktiviteter.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Det här är ett mycket viktigt förslag och en mycket viktig fråga.
Jag skulle till kulturutskottet vilja skicka följande hälsning: Landskapsregeringen håller på med ett ganska omfattande utredningsarbete. Tyvärr tycker
jag dock att man kanske inte följer upp det tillräckligt effektivt. Ett förslag till
ett hälsopolitiskt program är ute på remiss. Programmet är väldigt mycket
gjort utifrån en finländsk standard. Jämför man med Åland så är det bristfälligt på grund av att Åland inte har tillräckligt med officiell hälsodata. Man utgår ändå ifrån att vissa förändringar i befolkningens hälsotillstånd är ganska
generella i våra välfärdsstater. Där talar man bland annat om att ungdomars
mentala problem ökar.
Det finns en till utredning, som kom i början på 2010 och heter "Barn och
ungdomars hälsa på Åland", som kompletterar den här utredningen. Tittar
man på de här båda utredningarna kan man konstatera att speciellt ungdomar har bättre hälsa eller mera ohälsa beroende på i vilka skolor de går. Det
beror naturligtvis inte på skolorna utan det sker en sorts sortering när man
söker till Ålands lyceum och när man söker till yrkesläroinrättningarna. De
ungdomar som går i yrkesläroinrättningarna deras ohälsa är signifikant
större än hos dem som går i lyceet. Det rör motion, rökning och alkoholkonsumtion. Jag tycker att det är väldigt viktigt att utskottet ser på de här utredningarna och försöker nå målgruppen och problemen. Man kan inte bara
säga allmänt att det är bra att ungdomarna motionerar mera. Det är helt klart
att det är vissa ungdomar som mera är i riskzonen än andra. Här finns ett
utmärkt underlag för utskottet att titta närmare på. Det är information som
är viktig för hela lagtinget.
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Talmannen
Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till kulturutskottet.
Remiss
9

Utflaggningen
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 2/2009-2010)
Ärendet avförs på samma grund som ärende nr 5.

Remiss
10

Åländsk representation i Helcom
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 44/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! Åland har inte så enorma resurser att satsa på externt arbete.
Det gäller att välja de forum och organ som vi verkligen ska vara med och
delaktiga i. Frågan om en åländsk EU-parlamentsplats är en väldigt viktig och
högprioriterad fråga för Ålands lagting. Den kampen fortsätter.
Den här motionen tar också upp en minst lika viktigt viktig representation,
nämligen att vi också har en politisk plats i HELCOM.
Vi bor mitt i Östersjön. Ett rent hav är en av de viktigaste orsakerna för att
vi ska kunna bo kvar här, utvecklas och locka till oss människor och besökare
till Åland.
De senaste trettio åren har Helsingforskonventionen, HELCOM, arbetat
med att skydda Östersjöns marina miljö. HELCOM är ett mellanstatligt samarbete mellan Finland, Sverige, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen,
Tyskland, Danmark och EU-kommissionen. Alla östersjöstater finns med.
Man jobbar främst med politikområden kring miljö, ekonomi och sociala förhållanden. Men vi på Åland, som bor mitt i Östersjön, har bara en observatörsstatus. Vi har en tjänsteman som sitter med. Detta är inte tillräckligt
tycker jag och socialdemokraterna. Med tanke på landskapets centrala läge i
Östersjön och med tanke på att vi ska kunna vara med och påverka det väldigt
viktiga arbete för Östersjöns miljö så behöver vi ha en självständig representation. I praktiken innebär detta att Finland måste avstå en av sina ordinarie
platser till Åland, som då kommer att ingå in den finländska delegationen.
Det är väl mera en fråga som landskapsregeringen kan ta upp på någon av
sina många resor till Helsingfors.
Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi att lagtinget hemställer om
att landskapsregeringen anhåller om att Åland får en egen plats i HELCOM.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Jag vill som medlem i lagutskottet säga att det ska
fordras mycket för att jag inte ska stöda motionen när den kommer till
behandling i lagutskottet. Jag tycker att motionen är vällovlig och fyller
ett viktigt syfte. Det har visat sig, bland annat i Baltic Sea Parliamentary
Conference, att genom att vara aktiv i de här organen så kan vi lyfta
fram Åland på ett sätt som vida överstiger vårt politiska styrka i vanliga
fall.
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Ltl Carina Aaltonen, replik

Tack för det stödet! Det känns betryggande att också ltl Harry Jansson,
som sitter med i lagutskottet, har den här inställningen. Det är så att
Åland har en viss trovärdighet i de här frågorna i och med att vi också
blir drabbade av miljöförstöringen på ett väldigt konkret sätt. De vet,
när vi kommer och pratar om frågor som berör vattenmiljön, att vi vet
vad det handlar om. Jag hoppas att den här motionen kan få ett positivt
behandlande i lagutskottet. Landskapsregeringen kanske inte behöver
vänta på en behandling utan man kan väl börja förbereda marken redan
i Helsingfors.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet
remitteras till lagutskottet.
Remiss
11

Åländskt medlemskap i International Maritime Organisation (IMO)
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 30/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?
Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! Jag föreslår att den här motionen bordläggs till maj, kanske
även de tidigare motionerna som jag bordlade kanske borde skjutas fram till
dess eftersom vi får ganska mycket arbete nu de här två dagarna som återstår
nästa vecka.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Jag stöder förslaget. Det borde bordläggas till den 24 maj. De
andra ärendena är väl bordlagda redan, så det går inte att göra något åt det.
Talmannen
De andra ärendena är bordlagda. Man tar ställning till dem när de kommer till föredragning. Förslag om bordläggnings har väckts och stötts. Vill någon uttala sig om tidpunkten för bordläggning? Ärendet bordläggs till plenum den 25 maj.
Remiss
12

Utryckningskörning med privat fordon
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 12/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! I den här motionen föreslår jag att utryckningskörning med
privat fordon skulle vara möjligt och tillåtet.
Den åländska räddningstjänsten bygger till största delen på insatser från
frivilliga brandkårister. I alla kommuner finns minst en brandkår vilket gör
att hjälpen finns nära och kommer snabbt när olyckan är framme. Det här
gäller de kommuner som ligger perifert och framförallt skärgårdskommunerna.
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Ofta är tidsaspekten helt avgörande vilka skador en olycka föranleder om
det så gäller brand, personskada eller annan skada, också trafikolyckor. Sekunder och minuter är kritiska för inblandade personers skador och trauman.
För att möjliggöra att ytterligare förkortade utryckningstider borde brandkårister få möjlighet att med sitt privata fordon köra utryckningskörning från
arbetsplatsen eller hemmet till branddepån där de fortsätter med brandkårens fordon och utrustning. Detta skulle leda till att man snabbare kom till
platsen och man kommer till olycksplatsen tidigare. Det kan handla om en eller två minuter, men en eller två minuter kan vara ytterst värdefullt vid en insats.
Det är inte så att jag förespråkar någon slags vilda västern. För att få göra
detta skulle föraren ha en tillfällig anordning på fordonet för blåljus och siren
och eventuellt också andra kännetecken. Det är enkelt att på ett fordon fästa
med magnetremsor t.ex. reflexer så att man syns i trafiken. Sedan ska man
framförallt ha den utbildning som i övrigt krävs i utryckningskörning. Där
kunde man också överväga att komplettera utbildningen så att man förstår
riskerna med detta. Utryckningskörning innebär ju inte att man får köra hur
som helst, bara för att man har blåljus och siren. Man har ju fortfarande ett
ansvar i trafiken. Man måste ständigt göra övervägande när man kör utryckningskörning, vilket också förstås skulle gälla i det här fallet. Det skulle ställas
samma krav på trafiksäkerhet som i utryckningskörning med utryckningsfordon.
Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag att lagtinget hemställer att
landskapsregeringen kommer med förslag till ändringar av vägtrafiklagen och
eventuella andra paragrafer för att möjliggöra utryckningskörning med privata fordon för brandkårister på väg på utryckning.
Detta är kanske en sak som också borde anges i körkortslagen. Egentligen
borde man ha en passus i sitt körkort att det är tillåtet att man får köra dels
vanlig utryckningskörning och dels utryckningskörning med privat fordon.
Det borde anges som specialvillkor i körkortet. Det får landskapsregeringen
överväga.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Det är en intressant motion som ltl Sundman har lämnat in. Jag
vill redan från början säga att jag är lite tveksam till om detta skulle vara en
bra lösning. Jag ska förklara lite varför. Jag ser att ltl Sundman redan nu ber
replik så det blir säkert en intressant diskussion. Det skulle vara intressant att
höra vad repliken skulle innehålla om jag nu slutade mitt anförande.
Orsaken till att jag är lite tveksam till detta och att jag tycker att utskottet
noggrant ska titta på de här frågorna handlar egentligen om riskerna vid utryckningskörning. Trots att man har blåljus och siren på en bil så betyder det
inte att körningen blir riskfri för det. Så fort du väljer att bryta mot den
grundläggande lagstiftningen som finns i trafiken så utsätter du både dig
själva och övriga för fara.
Som ltl Sundman mycket riktigt förde in i diskussionen så krävs det redan
stor försiktighet när man framför ett brand- eller räddningsfordon. Det skulle
bli ännu mera försiktighet i det här läget när man kör med privata bilar eftersom det finns många andra kännetecken när det gäller brand- och räddningsfordon. Jag är lite rädd för att man invaggar förarna, som skulle köra
privatbilarna, i en slags falsk trygghet. I och med att man har den här anord-
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ningen på bilen så blir det lite lättare. Jag tycker att man ska fundera en hel
del på detta.
När det gäller utryckningskörning idag så finns det de facto inget krav på
utbildning i vår lagstiftning. Det finns heller inte på finländsk sida. Däremot
har man ett sådant regelverk på svenska sidan. Där finns ett krav på att man
ska ha gått vissa kurser. Man kan säkert fundera på huruvida det vore viktigt
att införa här.
Orsaken till att jag också tror att det finns en hel del risker med detta är att
vid ett larm idag åker ungefär 20 personer till branddepån i kommunen. Det
är 20 personer som skulle åka omkring med blåljus och sirener i egna bilar
och kunde ställa till det en hel del extra, anser jag. Faran är, som jag beskrev
redan tidigare när man börjar bryta mot gällande trafikregler, att olyckor kan
hända. Snabbt kan vi hamna i den situationen att istället för vinna tid kanske
vi skapar ytterligare olyckor. Jag är ur den synvinkeln också väldigt tveksam
till den här biten.
När utskottet ska fundera på den här frågan så tycker jag att man ska ta
upp ltl Sundmans resonemang med tidsvinsten, ställa det mot riskerna och
försöka analysera det utgående ifrån det. Jag har inte gjort en djupare analys
av detta i det här läget. Jag vill lyfta fram att jag tror att det är viktigt att man
faktiskt funderar, sätter fördelar och nackdelar i vågskålen på båda sidor och
drar slutsatsen huruvida det här behöver göras eller inte.
Herr talman! Vi har varit inne på en diskussion om kostnader tidigare. Det
här skulle också betyda en del kostnader för kommunerna. Om vi ska vi börja
utrusta också privatbilarna med den här typen av anordningar, som beskrevs
i motionen, så blir det en tilläggskostnad. Ska vi dessutom ha ytterligare kurser kommer även där en kostnad. Jag tror att man ska fundera även på den
biten.
Till sist, herr talman, jag hoppas att utskottet i behandlingen framförallt
hör Ålands brand- och räddningsförbundet och deras syn på den här saken
eftersom de är takorganisation för de frivilliga brandkårerna. De kan säkert
bidra med en del synpunkter kring vad detta skulle innebära för verksamheten. Tack, herr talman.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! De farhågor som ltl Ehn framför ska tas på allvar. Man ska givetvis göra en övervägning mellan vad detta kan göra för nytta och vad det
kan innebära för eventuella nya risker. När det gäller nya risker som detta
medför tror jag inte som ltl Ehn att en brandkårist inte skulle kunna klara av
det här, eftersom en brandkårist klarar av att köra utryckningsfordon, till och
med utan utbildning, fick vi höra. Då kan man nog klara av att köra privatfordon också eller så klarar man inte någonting av det. Det har ju också hänt
olyckor med utryckningsfordon.
När det gäller fordonets utseende så visst har brandbilar mycket reflexer
och färggranna färger. Det kan man också ha på en privat bil, man kastar på
magnetremsor så att man ser att det är ett utryckningsfordon. Det gör man på
några sekunder när man ska på utryckning, lika fort som man kastar upp blåljusblinken på taket före man far iväg. Detta går att ha ett regelverk kring för
att kompensera de eventuella nya riskerna.
Sedan om man ska vara helt ärlig så förekommer det en hel del fortkörningar när brandkårister kör till branddepån redan idag. Om man får ett larm
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och det står att det är husbrand då tror jag inte att man alla gånger bryr sig så
mycket om hastighetsbegränsningarna. Givetvis kör man på ett ansvarsfullt
sätt. Men det här är olagligt idag. Jag vill göra det lagligt att ta sig fort till
branddepån på ett säkert sätt. Det är bättre att man får den här möjligheten
än att man tvingas köra som man gör idag. Det finns också fall där brandkåristerna har åkt fast för överhastighet på väg till utryckning. Det var till och
med ett fall där det var utryckning på väg till eget hus. I en sådan situation är
man väldigt plikttrogen som brandkårist och vill vara snabbt på plats för att
man vet att det är helt avgörande när man kommer fram till olycksplatsen,
särskilt när det handlar om att rädda liv.
När man gör den här avvägningen kommer man att komma fram till att
detta förekommer, man får säga tyvärr, redan idag. Om man kan göra detta
på ett säkrare sätt så är det bättre för helheten.
Sedan att det gäller 10-20 personer som kör med blåljus till branddepån är
väl ändå bättre än att 10-20 personer kör kanske på ett icke trafiksäkert sätt
till branddepån utan blåljus. Så ärlig tycker jag att man måste vara i den här
diskussionen, det vet varje brandkårist.
Till exempel i Mariehamn, den brandkår som ltl Johan Ehn är med i, där
kanske inte skillnaden är så stor. Men ute på landsbygden framförallt i framtiden, om vi ska minska antalet kommuner och antalet brandkårer, kommer
avståndet att bli längre. Ser man på regioner omkring oss så finns det mycket
problem med att man har väldigt långa avstånd till branddepån. Om man ska
kunna förlita sig på frivilliga resurser så måste man komplettera regelverket
med bestämmelser för att möjliggöra för frivilliga brandkårerna att vara en
resurs att räkna med.
Varje minut är värdefull, detta gör en stor skillnad för den totala insatsen
som kan göras.
När det gäller utbildning har jag fått svaret att man egentligen inte ska få
köra utryckningsfordon före man har gått den första släckningsmannakursen
där detta ingår. Det är tydligen lite oklart vilken utbildning som krävs. Bortsett från den här frågan så borde det ju krävas utbildning. Man borde kanske
göra ett prov för att få köra utryckningsfordon.
Det är bättre i Sverige. Även om det innebär ny byråkrati så är det en så
pass allvarlig sak att det borde vara ett tillägg till körkortsutbildningen som
man har i många fall när man ska köra fordonskombination. Sedan borde det
stå på körkortet att den här personen har rätt att köra utryckningskörning
också med privat fordon, under förutsättning att fordonet uppfyller vissa
krav. Man har tillfälligt blåljus och siren och vissa minimi kännetecken på bilen.
Om man gör det på det sättet kan man komma till positivt resultat i den av
ltl Johan Ehn förespråkade säkerhetsanalysen som jag understöder.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag anförde att det blir fler utryckningsfordon som kommer att ta sig rätten att överskrida hastigheten och bryta mot trafikregler. Jag tror det att ökar risken för olyckor. I dagsläget är det precis
såsom ltl Sundman säger. Det sker säkert överträdelser utan att man har
de här reglerna. Jag tror också att många av oss tänker efter både en och
två gånger innan man överträder, medan det kanske skulle ge signalerna
att nu är det fritt fram när man har ett blåljus och siren på bilen.
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Sedan när det gäller behovet är det väldigt svårt att säga var behovet
är störst eller minst. Jag kan tänka mig att det tar betydligt längre tid att
ta sig de få kilometrar från södra till norra staden för att bemanna stationen än vad samma kilometrar tar i Lemland. Där kanske behovet är
minst lika stort.
Till sist vad gäller lagen är så säger lagen faktisk bara att man ska ha
tillräcklig utbildning och man hänvisar till en förordning. Landskapsregeringen har redan antagit en rekommendation för hur utbildningen ska
se ut.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Visst är det säkert svårt att på förhand säga vem det speciellt skulle gynna. Det skulle medföra att den frivilliga brandkåren dagtid
generellt skulle ha möjlighet att få större uppslutning, eftersom man då
kan köra en längre sträcka om man är tillåten att köra utryckningskörning. Det skulle öka rekryteringsbasen för den frivilliga kåren. Man kan
bo långt ifrån branddepån och ändå vara attraktiv som medlem, man
kommer snabbt till branddepån. Det finns en sådan nytta med att införa
detta och tillåta den här typen av utryckningskörning. Men återigen, det
ska vara hårda krav på utbildning. Generellt borde man kanske se på utbildningskraven för att man ska veta riskerna med utryckningskörning.
Det är inte fritt fram bara för att man har blåljus och siren. Man måste
hela tiden ha kontroll över situationen och anpassa hastigheten och körbeteendet efter trafiksituationen.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Som här har framgått är jag fortfarande tveksam till nyttan
och faran med detta. Utskottet får göra bedömningen huruvida man kan
göra det här.
Tittar man på vårt västra grannland kan man konstatera att mycket
av deras räddningstjänst bygger på någonting som kallas för deltidsbrandkårer. Det liknar mycket på det som vi har här på Åland i de frivilliga brandkårerna, skillnaden ligger i att man har betalt i Sverige. I ett
land, som i övrigt har tillåtit rätt mycket av utryckningsfordon i andra
branscher än i räddningstjänsten, har man inte ens gått in för att ge dem
som har det som en halvtidssyssla möjligheterna att köra med privatfordon. Man behöver också titta lite på hur man har värderat detta på annat håll.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Visst kan man titta på hur andra har gjort och hur andra
har värderat det här. Men varför kan inte vi vara först någon gång och
åtminstone på prov införa det här och också andra saker? Vi är väldigt
styrda av framförallt hur man gör i Finland. Den här fyrkantiga byggnaden vi sitter i är närmast att liknas vid en kopieringsmaskin. På håll liknar faktiskt byggnaden lite på en kopieringsmaskin.
Jag tycker inte att vi ska kopiera någon, givetvis ska vi ta del av andras erfarenheter. Vi kan göra någonting själva någon gång bara vi gör
det seriöst.
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Jag tror att ltl Johan Ehn också är av den åsikten att vi inte ska vara
som någon kopieringsmaskin. Vi ska kunna använda självstyrelsen där
vi ser att det gör nytta.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Talman! Jag tycker att motionen är intressant. Jag delar mycket av ltl
Sundmans åsikter. Vi måste komma ihåg att trafikintensiteten på Åland
är någonting helt annat än var den är i Stockholms- eller Helsingforsregionen. Vi har ringa trafik. Det är en orsak till varför man skulle kunna
fundera på det här.
Det andra är att redan idag har de som kör ut posten möjlighet att
med gul blinker köra över på vänster sida. De kan bryta mot lagen, vilket
tydligen har fungerat ganska bra att numera köra så lagligt. Tidigare
gjorde körde man på det viset, men olagligt. Jag bor själv ungefär en
kilometer från brandstationen. Jag kan bekräfta det som ltl Sundman
säger. Det är ingen som kör 70 km i timmen där när det är utryckning.
På det viset skulle man det som man idag gör olagligt göra det lagligt.
Jag tror faktiskt på den här idén. Sedan borde man ha en liten tilläggsutbildning som man inte heller behöver överdriva och behöver bli så
kostsamt. Man måste medvetengöra ungdomarna att man inte kan köra
hur som helst.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag tackar för det stödet. Det handlar inte bara om ungdomar. Det handlar om folk i alla åldrar. I brandkåren finns det folk i
alla åldrar. När det gäller en perifer kommun som t.ex. ltl Runar Karlssons egen hemkommun, Saltvik, så är det väldigt svårt att komma
snabbt till branddepån om man bor långt ifrån den. Nu styr den här utvecklingen mycket rekryteringen. Man rekryterar dem som bor närmast
som i praktiken har möjlighet att delta. Visst finns det också undantag.
Det är svårt att vara med i en brandkår och man bor 20 km ifrån branddepån för då är man så sent på plats.
Många är borta från kommunen på dagen, man jobbar en bit bort.
Om man får köra utryckningskörning så är det en så pass stor skillnad i
tid att det lönar sig att fara från arbetsplatsen i större utsträckning. Därigenom förstärks den frivilliga resursen och man kan förlita sig på den i
större utsträckning.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Jag tror också att det här skulle gynna den frivilliga
brandkåren och rekryteringen av ungdomar, om de känner att de inte
måste bryta mot lagen och kan följa lagen. Jag tror också att det skulle
vara totalekonomiskt lönsamt för samhället, trots att det kanske skulle
kosta lite utbildning, istället för att man kanske på sikt måste ha yrkesbrandkår så kan man ha frivilliga brandkårer.
Jag tycker nog att lagutskottet kan titta på det här ganska noga. Jag
tänkte skämtsamt säga att jag borde skicka det här till kulturutskottet
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där det kanske skulle finnas en majoritet, men tyvärr är ltl Johan Ehn
ordförande där så det skulle heller inte ha funnits en majoritet där.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Eftersom mitt namn dök upp i en replik till ett annat anförande
om att det inte skulle leda till att man fick någon förändring så måste jag
också förklara den biten.
Jag har sagt att man måste titta på den här motionen och väga för- och
nackdelarna. Jag ser många nackdelar med motionen. För att man ska kunna
ta slutlig ställning huruvida detta är bra eller inte så måste man ta fram vågskålen och lägga för- och nackdelar där.
Kommer man fram till att fördelarna överväger nackdelarna så är även jag
en sådan person som klarar av att inse att man ska göra det.
Även om den här motionen skulle ha kommit till kulturutskottet så skulle
motionen ha fått en behandling. Jag vet inte riktigt hur det är i lagutskottet,
man kanske inte behandlar motioner i lika stor utsträckning som man gör i
kulturutskottet.
Vtm Gunnar Jansson

Tack talman! Av hänsyn till mitt förflutna, såväl inom polis, brand- och räddningsväsende, åklageri - och domstolsverk, vill jag till detta viktiga ärende
lägga en aspekt med tanke på lagutskottets hantering. Vi har åtminstone en
medlem i lagutskottet på plats vilket är väl, de övriga kanske lyssnar.
Brand- och räddningsväsendet hos oss vilar mycket på de frivilliga insatser
som våra FBK:are utför. Deras verksamhetsförutsättningar ska med alla medel främjas. Det är en så oerhört viktig insats i det dagliga livet i vårt samhälle, det kan inte undervärderas. Det finns beräkningar som mer än väl visar
vad det skulle kosta om vi gick in för en annan regim, kanske lite i stil med
den som gäller i Sverige. Det som är, det är av största vikt och betydelse. Jag
utgår i mitt tänkande från det.
När motionen säger att man ska köra utryckningskörning är det ett intressant begrepp. För att få göra detta skulle man behöva vidta arrangemang i
den riktning som motionen säger. Jag ber här lagutskottet att fästa sig vid
våra regler om nödvärn och nödrätt. Jag kan inte påminna mig ett enda fall
där någon vid en utryckningskörning skulle ha ertappats, lagförts än mindre
dömts bara på den grunden. Om däremot körningen sedan har förorsakat
någonting annat, än bara att det har gått undan fort, så är det en annan bedömning. Nämligen, nödvärnsreglerna fungerar på så vis att om man behöver
skydda sig själv eller sin egendom så får man vidta åtgärder som annars är
straffbelagda. Åtgärderna blir inte straffria bara för att man befinner sig i ett
nödläge, men man blir själv fri från straff. Hela vår rättsordning bygger på
normen att man ska få skydda sig själv och sin egendom.
Då kan man naturligtvis här invända att när larmet går så vet man inte riktigt vems egendom som är i fara. Det leder i praktiken till att man tillåter en
utvidgad nödrätt i en sådan situation. Man kan naturligtvis filosofiskt säga att
eftersom ingen vet vems egendom som är i fara så kan ju allas egendom vara i
fara. På den grunden skulle rätten till nödvärn gälla dem som deltar i frivilliga brandkåren.
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I praktiken är det mycket enklare. Poliser tar inte fast sådana som kör över
70 i km i timmen i Nääs eller över 50 km i timmen på Bolstavägen. Om nu det
mot förmodan skulle ske så vet jag av erfarenhet att åklagarna ser på sådana
fall med den begränsning som följer av nödvärnsreglerna. Om det av någon
egendomlig anledning skulle leda till lagföring så har jag mycket svårt att
tänka mig att en domstol dömer till straff på den grunden. Nu talade jag om
den ena saken av motionen dvs möjligheten att köra utryckningskörning. Jag
påstår att möjligheten finns där.
Den andra delen, det tekniska arrangemanget omkring det hela, det är säkert värt att titta på. Det motsätter jag mig på inga vis, absolut inte. Jag känner stor sympati för kollegan Johan Ehns invändningar. Livfullt ser jag, och
säkert många andra, raden av blåblinkande fordon som kör igenom Hindersböle och var de nu tar sig fram.
Mot bakgrund av de intressen som normalt står på spel i sådana här situationer ska vi enligt nödrättsreglerna ha en mycket liberal tillämpning av det
som är möjligt. Ingen, kan jag tänka mig, bryter mot trafikregler eller några
andra regler bara för sitt höga nöjes skull. Man gör det för att göra en räddningsinsats. Tack, talman.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det är en intressant redogörelse för hur nödvärnsrätten
kan tillämpas i de här fallen. Jag har inte samma sakkunskap om det.
Jag har bara gjort såsom jag har blivit lärd på de kurser som jag har gått
som brandkårist.
Oavsett om det är tillåtet att köra utryckningskörning, med hänvisning till nödvärn, så är det inte trafiksäkert när man inte har varningsanordning på bilen. Det blir mycket mer trafiksäkert om man har en siren, blåljus och kanske till och med de övriga kännetecknen. Det blir
också mer trafiksäkert om man i större utsträckning har kompetens för
det här, så att man är medveten om risken och kan väga in kunskapen i
de olika situationerna som man hamnar i när man utför utryckningskörning. Jag tycker att det skulle vara bättre om man säger att det är tilllåtet inom vissa ramar med den här utrustningen.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Talman! Det här är någonting som lagutskottet med fördel ska titta på
och fördjupa sig i. Jag är säker på att man också kommer att göra det. I
grund och botten är det här är en sådan oerhörd viktig verksamhet i hela
vårt samhälle så den ska och bör uppmuntras med alla medel. Där som
verksamhetsförutsättningarna kan förbättras så ska man också göra det
ifrån samhällets sida. Men, de invändningar som vi har hört måste man
också ta på allvar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Vtm Janssons diskussion kring nödvärnsrätten är intressant.
Jag tänkte bara bidra med lite problematisering kring den biten eftersom det
finns en del fall som går i den riktningen som vtm Jansson visar på men
också i motsatt riktning.
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Polisen säger väldigt tydligt att utgående ifrån nödvärnsrätten kan de inte
gå in och göra den här bedömningen. Vi har åtminstone exempel på två eller
tre fall där brandkårister har kört över hastigheten och fått böter. Man har till
och med fått körkort indraget. De två fall har man inte fört vidare i domstolsprocess och fått reda på hur det skulle ha slutat. Det fördes i det fallet också
en diskussion kring nödvärnsrätten. Polisen hävdade att man inte kan se mellan fingrarna. Det är enbart en domstol som kan avgöra det, alternativet vissa
fall åklagare.
Det finns domslut, som vtm Gunnar Jansson var inne på, som handlar om
att man t.ex. har kört i en utryckning, åkt fast i en radarkontroll och senare
har man drivit den processen vidare och kunnat hänvisa till nödvärnsrätten.
Det finns åtminstone två fall som jag känner till här på Åland.
Det som komplicerar det hela är att en stor del av de larm som brandkåren
åker ut på är så kallade på automatalarm. Där är bedömningen huruvida det
är en nödsituation eller inte en situation den besvärliga delen. I ett läge när
man åker på ett larm som verkligen indikerar på att det är brand då har polisen också den här inställningen. I signalen från polisen har man gentemot
brandkårsväsendet varit väldigt tydlig. Man tolererar inte att man överskrider
hastigheter och bryter mot regelverket. Man kan inte se mellan fingrarna. Det
är i så fall en domstol eller en åklagare som ska göra den biten.
Det var bara som en komplettering. Jag tycker också att när man går vidare
borde det här analyseras av lagutskottet.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! De här uppgifterna är intressant att höra. Återigen vill jag
hävda, om det nu är så att domstol slår fast att man får köra utryckningskörning men det får man inte enligt polisen som tar fast och bötfäller, då är det inte riktigt tillfredsställande att det råder ett sådant förhållande. Jag tycker inte heller att det är tillfredsställande att man får köra
utryckningskörning med privat fordon helt utan varningssignaler. Det
skulle vara bättre att införa ett regelverk där man säger att det är okej
men man måste ha utrustning och kompetens. Det skulle till alla delar
vara en mer tillfredsställande situation i relationen mellan polis, brandkår och brandkårister om det var lagligt. Jag hoppas att lagutskottet kan
ta den här diskussionen och reda ut begreppen
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Utgående från den diskussionen tror jag det är bra att
lagutskottet gör den här ordentliga bedömningen av vad som är rätt och
vad som är fel och bedömningen mellan risk och nytta.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Man måste absolut ta ett automatalarm på allvar ända tills
man säkert vet att det är fel, om det är fel. Hur många fel automatalarm
man har, är olika i olika kommunerna. Myndigheter måste behandla ett
automatalarm som ett riktigt larm tills man vet och man måste tillåta
samma saker. Är det så att man ser skillnad på detta hos polisen då
borde polisen få en tillrättavisa till den delen. Automatalarm har man
för att man i ett skarpt läge ska få snabbare alarm, vilket i och för sig är
kongruerat med den här motionen. Det räddar också liv när man inte är
beroende av mänskliga insatser på själva alarmeringen.
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Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Det är nog inte polisen som gör den bedömningen. Det jag
anförde gällde en dom på den finska sidan, inte här på Åland.
När det gäller automatlarmen är det en skild historia för sig. Där finns
ju också många skolor på Åland. Tittar vi t.ex. på Sverige så är det mycket vanligt att en väktare gör den första kontrollen innan man överhuvudtaget skickar iväg räddningstjänsten. Hur man ska se på automatlarmen
är en fråga som ständigt finns i räddningstjänsten.
Det påverkar nödvärnsrätten, som vtm Gunnar Jansson var inne på, i
det skede att varje situation i nödvärnsrätten måste bedömas utgående
ifrån sin komplexitet, att man kan visa på att det har funnits en verklig
fara. Utan en verklig fara har man heller inte rätt att ta till exceptionella
åtgärder. Det är det som blir det svåra med automatlarm.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jan-Erik Mattsson

Herr talman! Det finns mycket för lagutskottet att utreda i den här enkla motionen som jag tyckte att den var ifrån början när jag läste den. Jag tycker att
det har kommit fram ganska många intressanta åsikter och även kunskaper
om vad som gäller och inte gäller.
Det finns ett antal saker som jag skulle vilja lyfta. Det har hänvisats till förhållandena som råder i Sverige. De känner jag relativt väl till från grannkommunen till Eckerö, Norrtälje kommun. Där slog man samman åtta kommunerna och slopade den frivilliga brandkårsverksamheten fullständigt. Idag
har tre olika utryckningsstationer jour. Man har en station i norra änden av
kommunen, Hallstavik där man har en yrkesbrandkår för att man har ett
stort pappersbruk, om det är i drift. De har fått för sig att man skulle strejka
när man fick ett bättre konkurrensläge i Sverige.
Den andra brandkåren är i Norrtälje stad och den tredje brandkåren är i
den södra delen. Beroende på vilken av stationerna som har jour så har man
utryckningstider som är med våra mått mätt oacceptabla. Det är ungefär som
man inte skulle ha en brandsläckare i Kökar eller på Föglö utan man skulle
vänta att kåren ifrån Mariehamn skulle hinna ut i skärgården. Det är ofta,
som man brukar säga, lika bra att det brinner upp alltihop, för det blir ändå
ingenting kvar när man tittar på många av dessa hus. Men så kan man ändå
inte resonera.
Jag tyckte också att det här med postens bilar togs förtjänstfullts upp. Eftersom jag har lite förflutet i postens rullor så var det ganska intressant när
lagtinget antog vägtrafiklagen som tillät postens bilar att sätta en gul magnetlampa på bilens tak och därmed fick köra över på vänster sida för första
gången lagligt. Det hade man sysslat med kanske i 20 år före det och ingen
polis hade någonsin stoppat en postbil för att den körde över på vänster sida
och satte posten i lådan. Men, när vi satte lag på det, så dagen efter var polisen ute och varnade, man bötfällde inte, man varnade att nästa gång så blir
det böter. Så pass effektiv är vår lagstiftning. Vi ska vara laglydiga absolut.
Ett telefonsamtal såg till att samtliga dessa postbilar följande dag hade den
här gula "saftblandaren". Sedan dess har jag inte hört någonting mera. Jag
tror inte att någon har blivit fälld för det. Där ser vi att en lagändring som
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medger någonting är effektiv och tar bort nödvärnsrättsinstrumentet som
förtjänstfullt redogjordes för. Du blir ju fälld vid tillfället, du kommer inte ens
fram till brandjobbet. I väntan på rättegång är man av med körkortet även för
sitt normala liv. Det är ju inte någon bra situation. Det har hänt att man har
bedömts att få behålla körkortet p.g.a. sitt jobb. Det är ändå en sak som jag
tycker att lagutskottet också ska fundera på.
Sedan har vi den här biten med hur man larmar. Här har jag tänkt lite själv
eftersom jag har en anhörig som är brandkårist. För ett antal år sedan fungerade det på det viset att brandalarmet gick hem till huset där han bodde. Eftersom jag bodde i samma hus så fick jag del av vissa larm när de kom. När
man då larmar ut en brand så finns det flera olika typer av larm. Det vanligaste förekommande larmet är ett automatlarm. Det brukar ske regelbundet
ifrån vissa fastigheter när det regnar och det brukar ske av andra orsaker t.ex.
kan någon komma åt en knapp. Min uppfattning är nu, jag kan ju ingen
brandman själv, att vid ett litet larm skickar man en bil med bara en väktare
eller en brandbil med två personer för att konstatera vilket larm det är.
Men ringer någon in och säger, som det hände en sommarnatt med hög
brandrisk, att det brinner i skogen invid en sommarstuga. Då det skarpt läge,
då är det jätteviktigt att folk som kan släcka kommer fram så snabbt som
möjligt.
Att man kan verifiera vad det är för larm är viktigt, för man kallar inte ut
både Hammarland och Eckerö om det är ett automatalarm.
Jag tycker att det finns mycket gott i den här motionen. Jag tror att man
ska fundera över alla de åsikter som har kommit fram här idag.
Till sist så tror jag också, som någon var inne på, att intresset för att delta i
frivilliga brandkårernas arbete skulle öka i och med detta. De frivilliga brandkårerna gör ett väldigt förtjänstfullt och synnerligen viktigt arbete. Det är viktigt att vi har dem, åtminstone så länge vi har alla våra kommuner som har
ansvar för dem. Även i den här frågan har det aviserats kommunala förändringar och strukturella förändringar. Jag hoppas att det inte går som i Sverige
att de frivilliga brandkårerna upphör.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Till det sista är jag helt enig med ltl Jan-Erik Mattsson.
Den frivilliga kraften är det sista som vi ska se till att strypa. Med alla
medel måste vi stöda dem och se till att de fungerar på bästa möjliga
sätt. Det gäller att verkligen tänka till vad det är för åtgärder som krävs.
När jag nämnde exemplet Sverige så ville jag visa på synen hur man
kör med privata bilar. Det var den enda biten som jag hänvisade till. Jag
vet att detta sköts på olika ställen. I Norrtälje har man, som ltl Jan-Erik
Mattsson var inne på, dels heltidskåren och dels deltidskåren som man
använder sig av.
Till sist vad gäller automatlarm, bara ett förtydligande; på Åland åker
uteslutande brandkåren på dessa larm. Det varierar beroende på objektet hur många kårer som åker. Det är mellan en och två kårer som åker.
På Åland finns det inte några väktare som åker och kontrollera automatlarm. Det som jag beskrev är hur det ser ut på andra ställen t.ex. i Sverige.
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Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Tack, herr talman! Det är bra när man får omedelbara förtydligande, så
att man inte är ute och cyklar. Jag ser fram emot att lagutskottet ska
göra ett gott arbete på den här motionen. Vi får se vad lagutskottet återkommer med.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras
till lagutskottet.
Remiss
13

Sänkning av körkortsåldern
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 17/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Ltl Fredrik Karlström

Herr talman! Jag kan konstatera att jag hade en motion för några veckor sedan som gick ut på att man skulle sänka antalet ledamöter i Ålands lagting.
Ser man på närvaron idag så finns det ganska mycket mer att önska. I alla fall
om man vill rösta emot den motionen. Det visar att intresset inte är stort
kanske. Ser vi också på frånvaron av lagframställningar från regeringen så
har inte det här lagtinget så mycket att göra än att behandla oppositionens
motioner.
Till min motion om sänkning av körkortsåldern. Jag är inte en förbudsivrare och jag vill inte förbjuda mopedbilar, men jag ser att de är ett ganska
stort i gissel i trafiken. Istället för att förbjuda mopedbilarna skulle jag vilja
uppmuntra landskapsregeringen att ändra körkortslagen så att man kunde
köra en vanlig personbil vid 16 års ålder. Det skulle uppmuntra ungdomarna
att genomföra en ordentlig trafikutbildning. Det skulle uppmuntra familjer
att inte köpa mopedbil utan istället använda familjens ena eller andra bil för
ungdomen att transportera sig till och från olika evenemang.
Mopedbilen är en otrolig trafikfara i sig, den kan inte hålla samma trafikrytm som övrig trafik. Mopedbilen framförs av ungdomar som många gånger
inte har körkortsutbildning. De kanske inte vet alla gånger hur man ska agera
och när det gäller förkörsrätt osv.
Min motion går ut på att man, som på vissa ställen i USA, tillåter ungdomar att vid 16 års ålder framföra bil. Klarar man av att köra bil i vissa delstater i Amerika så tror jag helt klart att man klarar av att göra det också på
Åland med rätt utbildning.
Man kan också sätta in lite begränsningar såsom att man absolut måste
vara nykter förstås. Åker man fast för att man har alkohol i kroppen så förskjuts körkortet några år eller så måste man göra om körkortsutbildningen
när man blir 18 år. Man skulle sätta ordentliga straff, om man inte lever upp
till de här begränsningarna. Det skulle kunna finnas ett varningsmärke på
fordonet att det här är en person som är under 18 år och ganska ny i trafiken.
Man skulle kunna ha en maximal tillåten hastighet på 70 km i timmen.
Kanske man skulle kunna säga att man inte får ha flera än en passagerare i
bilen.
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Jag kan väl nämna att jag häromdagen såg en mopedbil komma körande
med en kille och hans flickvän i passagerarsäte. De stannar bilen, tjejen gick
ut och öppnade bakluckan och där steg två ungdomar till ut från mopedbilen.
Det här är inte bra. Mopedbilen har otroligt dåliga krockegenskaper. Det
skulle vara betydligt mycket säkrare för våra ungdomar att färdas i en vanlig
bil. De skulle då ha genomgått en gedigen körkortsutbildning. Vi skulle framförallt ge mera ansvar till de här personerna. Jag tror att ungdomarna, med
det ansvaret, också skulle ta ett större ansvar. Särskilt om man också vet att
om man bryter mot de här bestämmelserna så kommer det att svida i form av
att eventuellt gå om körkortsutbildningen eller så måste man vänta något år
innan man får sätta sig i en bil igen.
Herr talman, med anledning av detta och min motion nr 17 så föreslår jag
att körkortslagen skulle ändras så att körkortsåldern sänks till 16 år enligt
vissa villkor. Jag önskar att lagutskottet skulle titta på det här och åtgärda
detta. Detta skulle visa att Åland är ett eget och behörighetsland gällande trafiklagarna.
Många gånger har vi sagt att vi värnar om att Åland är annorlunda och vi
har självstyrelse. Varför inte visa på det? Det här är ett exempel som garanterat skulle ge rubriker utanför Åland om Åland hade en körkortsålder på 16 år.
Det visar också att ungdomar med ökat ansvar förmodligen också klarar av
det ökade ansvaret. Tack, herr talman.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Även den här motionen tycker jag att är intressant. Man
måste tänka på att vi har en egen behörighet, precis som ltl Karlsson säger. Dessutom, som jag sade i föregående motion, Åland med sin ringa
trafik kan lätt ha avvikande regelverk mot vad man har i Stockholm och
Helsingfors. Om man i Amerika på en femfilig väg som 16-17 åring kan
köra bil så kan man med all sannolikhet också köra genom Laby på tvåfilig väg som det knappt alls kommer en bil på. Jag tror att man ska se
det lite i det perspektivet också.
Om 16 år är den rätta åldern vet jag inte. Det kan hända att man ska
ta ett steg i taget och ta 17 år till att börja med för att se hur det skulle
fungera.
Jag trycker att den här motionen är intressant. Det visar på att man
vill, utgående från vår behörighet, förändra och ha det lite annorlunda.
Det kan vi ha. Det är ofta så att vi i den här salen gärna vill ta över behörighet och tycker att vi skulle kunna göra mycket av det. Det går också
att göra någonting åt de områden som vi har behörighet på.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Ltl Runar Karlsson och jag är återigen eniga om en fråga.
Som ltl Runar Karlsson sade i förra ärendet så är det lite synd att den
här motionen går till lagutskottet. Om vi är riktigt ärliga så tror jag inte
att det ses med samma ögon av medlemmarna i lagutskottet. Jag skulle
hellre skicka den här motionen till kulturutskottet. Men det krävs ju en
lagändring. Vi gör ett försök och förhoppningsvis får vi ett betänkande
från lagutskottet som vi kan rösta om.
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Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Både regeringspartierna brukar ju hävda, åtminstone till
val, att man är självstyrelsepartier. Jag utgår ifrån att man kommer att
behandla det här seriöst. Man kanske ser en möjlighet att göra en förändring i lagstiftningen på sikt så att man i alla fall kan vara yngre än 18
år. Jag skulle gärna se att man samtidigt ser över om det finns en möjlighet att ändra mopedlagen så att man mera flexibelt kan köra moped.
Det en ganska stor skillnad på dagens artonåringar mot hur det var när
jag var 18 år. Man är betydligt mognare idag än vad man var på den tiden jag var ung.
Jag tror att man har möjlighet att kunna förändra lite här. Det kommer säkert behandlas positivt, det måste vi utgå ifrån.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras
till lagutskottet.
För kännedom
14

Specificerad kravnivå vid miljökonsekvensbedömningar
Landskapsregeringens framställning (FR 18/2009-2010)
Talmannen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum den 26 april 2010.

15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2010
Landskapsregeringens framställning (FR 19/2009-2010)
Talmannen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum den 26 april 2010.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 26 april kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl.12.03).
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Meddelanden
Meddelas att talmanskonferensen beslutat att finansmotioner som ansluter till tilläggsbudgeten
ska lämnas in senast i morgon tisdag 27 april kl.12.00.
Tilläggsbudgeten presenteras i dag och dessutom hålls gruppanföranden. Efter detta avbryts
diskussionerna och fortsätter på onsdag då det vid behov kommer att hållas kvällsplenum. Vi
håller middagspaus kl.17.00-17.30 om vi inte är färdiga före det, sedan fortsätter vi tills listan är
avklarad.
Meddelas vidare talmanskonferensen har beslutat att onsdagens plenum bli det sista plenumet
före uppehållet. Därefter sammanträder lagtinget den 24 maj och två veckor framåt. Det kommer att delas ut ett informationsblad om tiderna. Antecknas.
Remiss
1

Förslag till första tilläggsbudget för år 2010
Landskapsregeringens framställning (FR 19/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Minister Mats Perämaa

Herr talman! Landskapsregeringen har valt att också i samband med denna
tilläggsbudget ge en ekonomisk översikt, en beskrivning av konjunkturläget
och vissa kommentarer och siffror rörande den ekonomiska situationen. Det
är speciellt lämpligt eftersom ÅSUB under denna tid på våren tar fram och
presenterar sin konjunkturrapport.
Konjunkturläget kan beskrivas så att de flesta bedömare anser att lågkonjunkturen har bottnat, bottnat på en väldigt låg nivå i och för sig, men ändå
bottnat så att vi kan se framför oss en tillväxt i samhället, också i vårt samhälle. En försiktig tillväxt, men ändå en tillväxt. Det här är bra att vi nu kan
säga att det arbete som har gjorts för att stabilisera finanskrisen, både hos oss
och i vår omvärld börjar ge resultat att vi kan gå fram emot bättre tider.
Landskapsregeringen vill ändå poängtera att vissa osäkerhetsfaktorer ännu
finns, ingen kan med säkerhet säga hur ekonomierna globalt, europeiskt och
på vår nivå, utvecklas, men den här bedömningen gör landskapsregeringen
tillsammans med många andra.
När det gäller landskapets ekonomiska situation i förhållande till de intäkter som vi i första hand får via avräkningsbeloppet via riksbudgeten, kan vi
konstatera att de prognoser som vi presenterade i motsvarande tabell i samband med budgeten för 2010 stämmer rätt väl överens med den kunskap vi
har nu i förhållande till vad vi visste då. Finland som nation prognostiserar
t o m en lite snabbare återhämtning än vad man trodde för ett halvt år sedan.
Inga stora förändringar, men så att man kan bedöma att det är åt rätt håll.
Staten Finland avser, som det verkar, att genomföra vissa skattehöjningar
för att på det viset undvika att hamna i en skuldbörda som blir överstor. Skattehöjningar kan förstås sägas vara positiva med tanke på avräkningsbeloppet.
Det är nog dubbelbottnat, skattehöjningar i sig är väl knappast något som är
positivt. En effekt på avräkningsbeloppet har det givetvis.
I den tabell som vi presenterar på sidan fem kan man utläsa de förändringar i intäkter som vi nu, kopplat till finansministeriets prognoser och analyser,

852

gör för att beskriva hur vi tror att inkomstutvecklingen kommer att vara. Där
finns också våra siffror på vad vi i nuläget kalkylerar att ska vara våra utgifter.
Den som är noggrann kan utläsa att 2011 har vi kunnat konstatera ett visst
tryck på utgiftssidan kopplat till inflation, oljeprisökningar, eventuella avtal
som är ett resultat av kollektivavtalsförhandlingar och också det faktum att vi
i landskapsregeringen har beslutat att inte nästa år 2011 utföra och besluta
om samma sak som i år att vi ska spara två veckors avlöning.
Herr talman! Sedan blir det detaljmotiveringarna. Jag kommer att beskriva ett axplock ur de moment som vi föreslår förändringar till. När det gäller
radioverksamheten vill vi precisera att upphovsrättskostnaderna med radion
ska rymma inom det licensmedel som uppbärs för densamma. I samband
med budgeten för 2010 bedömde man upphovsrättskostnaderna till något
lägre än vad nu tycks vara fallet. Därav denna momentprecisering.
På sidan elva, momentet 43 25 62 Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården har vi tagit del av lagtingets beslut om
detta moment i samband med budgeten, men utökat möjligheterna till stöd
via detta moment så att också energiprestandan i flerbostadsfastigheter ska
kunna förbättras via detta moment.
Följande moment 43 25 67 1 Minskning av anslagen för räntestöd och
landskapsborgen på grund av ränteläget i samhället.
Moment 33 40 88 Förslag om en intäkt på 71 000 euro för försäljning av
svinavelsstationen vid Jomala gård. Det här är ingen bedömning av marknadsvärdet utan det här är direkt det bokföringstekniska värdet som anges
som intäkt. Sedan får man se vad marknadspriset kan bli. Intressenter för
denna station torde finnas ute i samhället.
Ålands polismyndighet, moment 43 60 20. Polisen behöver få utveckla
sina register och sina datasystem. Nu har en möjlighet erbjudits att i projektform köpa in datastödstjänster från Altik, som är statsförvaltningens ITcentral, från juli 2010 till slutet av 2011. Under detta år behövs tilläggsanslag
på 40 000 euro för att starta upp detta projekt. Vissa anslag behövs också
under nästa år för densamma. Vi gör den bedömningen att situationen är sådan att detta behöver genomföras.
Herr talman, momentet 46 01 23 Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola. Vi föreslår en tillfälligt anställd studiehandledare inom befintligt anslag där en person, som skulle vara placerad vid Ålands yrkesskola, men vara
gemensam för samtliga gymnasialstadieskolor, ska utföra ett sådant arbete
som schemaläggning och se till att det blir ändamålsenliga undervisningsgrupper, periodiseringar. Ett led i det arbetet i gymnasialstadiereformen som
pågår.
Momentet 37 03 88 Försäljning av aktier. Det gäller att klargöra ägarstrukturen i de energibolag som verkar på Åland. Det finns ett EU-direktiv som säger att man måste klargöra just detta. Som ett led i det här för landskapsregeringen diskussioner med bl a Mariehamns stad om att vi ska få bättre ägarstrukturer. Detta är ett led i samarbetet som pågår i dessa frågor. Det kommer att krävas mera därtill, men det här steget kan tas nu.
Understöd för omstruktureringsprogram för sockersektorn i enlighet med
tidigare beslut, ett beslut som tagits den 18 september 2007 här i landskapsregeringen. Man ska gå in för detta. Det gäller att hitta annan verksamhet
istället för sockerbetsodlingen. Det blir ingen nettobelastning för landskapet i
och med detta.
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Inkomster för projekt moment 37 30 25. Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, AMS, vill bedriva ett projekt inom EU-projektet ESF för
att verkställa ett projekt med arbetsnamnet Arbete i fokus. Man använder
EU-pengar för att bedriva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Man vill i och
med detta projekt underlätta för ålänningar, som möjligen kan ha haft problem att komma in och bli till arbetsmarknadens förfogande, så att de kan
finna sin plats på arbetsmarknaden. Ett långsiktigt projekt som vi bedömer
som mycket viktigt.
Vi ger också AMS lite mera medel för anställande av extra personal under
momentet 47 30 20. Vi vill att de ska kunna anställa extra personal för att säkerställa en snabb behandling av de stöd myndigheten administrerar. Mycket
viktigt i dessa tider.
Momenten 47 30 50 och 47 30 53 kopplar ihop ny lagstiftning och medför
att man inte mera ger stöd i form av utbildningsstöd utan mera i form av arbetslöshetsersättning. Därför flyttas medlen från ett moment till ett annat.
Moment 48 01 01 Trafikavdelningens allmänna förvaltning. Behovet av att
ha teknisk kompetens på avdelningen redovisas och poängteras i och med
detta. En ombildning av en tjänst som byråsekreterar-sjöpersonalassistent
föreslås till en teknisk inspektör. Det har visat sig vara nödvändigt att ha
denna kompetens för att bedriva det som trafikavdelningen bedriver, alltså
rederiverksamhet gällande sjötrafiken.
Momentet 48 20 Sjötrafiken. Där har landskapsregeringen i verbal skriftform gjort den redovisning som lagtinget efterhörde i samband med budgeten
för 2010. Sedan den behandlingen har den mycket omtalade revisionsrapporten slutförts med resultat att den har förts till polisen för vidare utredning
och hantering. Landskapsregeringen hörsammade ändå beställningen om att
i tilläggsbudget redovisa för byggnationen av skärgårdsfärjan m/s Skarven. Vi
väljer inledningsvis att notera en del av de iakttagelser som framgår i revisionsrapporten samt också redovisa för eventuella och möjliga och troliga
följdverkningar av vissa beslut.
Landskapsregeringen gör nu sitt yttersta för att få fartyget i trafik på ett så
kostnadseffektivt sätt som möjligt. Vi vill att denna händelse och den stora
diskussionen om Skarven inte ska uppfattas som ett startskott för en avveckling av alltihop. Framför allt ska det göras så att färjan kommer i trafik. Det
kommer att bli så bra som möjligt så att man kan diskutera kommande utvecklingsfrågor för skärgårdstrafiken också framöver.
Ändock kan man konstatera, såsom här har redovisats, att den tilläggsbyggnad som gjordes i samband med byggnationen, beslutet och t o m frånvaron av beslut av överbyggnaden har lett till ett antal problem som ännu
återstår att reda ut. Resultatet blev att det krävdes mera barlast vilket ledde
till en minskning av lastningsförmågan. Det innebär att färjan inte passar in i
färjfästena mera, vilket kan krävas tilläggskostnader för. Det leder till att farligt gods, bränsle, som det ser ut nu, inte kan fraktas på Skarven. Detta
bränsle måste alltså fraktas på andra fartyg vilket betyder inskränkningar i
deras kapacitet och också förstås tilläggskostnader. Det återstår fortfarande
att slutföra den förhandling och den process som ska leda till att vi ska kunna
få försäljningsböter oss tillgodo. Den processen är inte slutförd ännu så man
kan inte säga hur resultatet blev. För övrigt framgår synpunkten här i denna
redovisning.
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Asfalten. Vi ser oss av nöden tvungna att föreslå ett anslag om 1,2 miljoner
euro för att hantera de asfaltmassor som har varit föremål för allmän diskussion och som finns lagrade på några ställen här på Åland. Vår målsättning är
att vi ska kunna hantera de massor som innehåller en stenkolstjärhalt över
1 000 ppm, parts per million, eftersom EU:s regelverk säger att det är giftigt.
De massorna ska föras bort och hanteras på vederbörligt sätt, medan vi ska
kunna anlägga en lagringsplats för de massor som har en halt som understiger detta för att kunna användas i nya vägprojekt.
Vi har en ansökan om miljötillstånd inne hos myndigheten ÅMHM och
väntar på ett beslut i den frågan. Gärna i rask takt. Vi ser det som omöjligt att
hantera de massor som överstiger 1 000 ppm på annat sätt, medan de andra
kan finnas i vägprojekt framöver. Att sortera massorna på de ställen där de
finns lagrade, och transportera bort dem som överstiger 1 000 ppm och att
anlägga mellanlagringsstationer beräknas kosta 1,2 miljoner euro.
Herr talman! Jag tror att tiden har gått över ganska mycket. Jag tror att det
här räcker som redovisning. Tack.
Talmannen
Tack för det, 17 minuter och 12 sekunder.
Ltl Anders Englund, replik

Herr talman! Tilläggsbudgeten är en uppföljning av den ordinarie budgeten. I den ordinarie budgeten fanns upptaget medel för avbytarverksamhet och investeringsstöd. Det framgick inte riktigt av finansministerns redogörelse hur man tänker åtgärda det problemet. Det skulle
vara intressant att höra.
För det andra tycker jag att summan på 1,2 miljoner euro för asfalten
är väldigt mycket pengar. Har man funderat på någon förordning från
landskapets sida, som man har möjlighet att överlämna till finansutskottet till den kommande behandlingen, hur man tänker bemästra det.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Jag kan förstå att ltl Englund inte tyckte att jag specifikt
redovisade för avbytarservicefrågan. Det kan bero på att jag inte
nämnde den överhuvudtaget. Det är så upplagt i budgeten att det är en
redovisning av förhållandet mellan lagting och landskapsregeringen.
Lagen säger att kunden, i det här fallet jordbrukaren, har rätt till förmånerna enligt befintlig lag och i den mån som överskridningar eventuellt skulle behöva ske kommer det också att ske. Det är lagen som går
före i den här frågan. Avsikten är att efter att centern och liberalerna politiskt har löst frågan, det är ett problem, det har framställts med all tydlighet, så kommer den här frågan att klareras.
Ltl Anders Englund, replik

Herr talman! Ja, det är just det som är problemet. Vi känner ju till hur
läget är så det skulle ha funnits med i tilläggsbudgeten, båda punkter
som jag nämnde. Det är en brist från landskapets sida, att man inte
meddelar lagtinget hur situationen är.
Jag fick inte svar på den andra frågan om asfalten.
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Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Som sagt, avbytarservicefrågan kommer att redovisas när
situationen är utförd. Det står väldigt tydligt i budgeten att nivåerna ska
sänkas under detta år. Vi har ingen annan lagstiftning att förelägga lagtinget ännu, men diskussionerna kvarstår.
Asfaltfrågan, en förordning är på gång och avsikten är att den ska bli
så att den stöder det resonemang som ha förts här. Vi transporterar bort
de massor som överstiger 1 000 ppm och använder dem som understiger 1 000 ppm. Någonting i förordningen som skulle kunna leda till att
vi skulle kunna använda en större del av massorna tror jag inte på, men
jag skulle gärna vilja att det skulle vara möjligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Finansministern var kort, för att inte säga summarisk, när
det gällde bedömningen av konjunkturläget. Jag tycker att det var tråkigt, speciellt till den delen det gäller den åländska ekonomin. Läser
man på sidan två är det intressant att konstatera att den här lågkonjunkturen drabbade Åland på ett annat sätt än tidigare. Det fanns ingen s.k.
fördröjning. Redan under 2008 konstaterade man att lågkonjunkturen
var här, den förstärktes under 2009. Regeringen gjorde ingenting, man
ansåg att en fördröjning var att förutse. Samtidigt är det intressant att vi
har låg arbetslöshet och att folk flyttar in.
Det som också är intressant är att det påpekas hur viktiga en- och
tvåmansföretagen är. Tänker regeringen göra någonting för att stöda
dessa företag. Hittills har man inte gjort någonting.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Jag håller med om att diskussionen om hur lågkonjunkturen slår i det åländska samhället är intressant och det kan gärna diskuteras väldigt mycket. Vi har alltid haft den uppfattningen att vi kommer
in senare in i en lågkonjunktur än omgivningen och det hjälper till att
föra Åland genom lågkonjunkturen. Det som är intressant är att siffrorna visar att kapitalinkomsterna sjönk väldigt starkt under 2008 och
utflaggningsbesluten ledde till en sänkning av BNP-siffrorna, men fortfarande uppfattar vi det så att vi inte riktigt hamnade in i lågkonjunkturen. Känslan av att Åland befinner sig i en lågkonjunktur motsvarar nog
det som har skett tidigare. Siffrorna visar med all tydlighet att så här
gick det.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag delar inte riktigt slutsatserna. Lågkonjunkturen har
drabbat företagen på Åland med en sämre lönsamhet. Det är bland annat därför samfundsskatten går ner, men den här regeringen har inte visat näringslivet något intresse. Mest har man tittat i den egna börsen
och konstaterat att den blir bara tommare och tommare på grund av att
rikets ekonomi går så dåligt. Tänker man göra någonting nu för att underlätta för särskilt småföretagen att den här återhämtningen går
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snabbare? Har man några åtgärder, åsikter eller tankar i regeringen om
den saken?
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Läser man våra investeringsramar, de som har förverkligats under 2009 och detta år och ramarna framöver visar det att vi satsar i storleksordningen 80 miljoner euro på investeringar på en fyraårsperiod, som kan anses vara tiden för lågkonjunktur. Samtidigt drar vi på
oss ett ackumulerat underskott under samma period som är i storleksnivån ungefär densamma. Vi satsar väldigt starkt för att de åländska småföretagarna, hantverkare är oftast småföretagare, ska hjälpas i sin väg
genom lågkonjunkturen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! När det gäller den här landskapsregeringens ekonomiska
förmåga att klara landskapets finanser börjar sanningens minuter
närma sig alltmer. Man har gett en glansbild i offentligheten över att nu
ska det börja gå bättre. Vad säger då tabell 2 på sidan 5 i tilläggsbudgeten? Den är mycket avslöjande. Den visar att det ackumulerade underskottet på de kommande tre åren ökar med åtta miljoner jämfört med
grundbudgeten. 2012 blir det ett minus på 48 miljoner från tidigare beräknat minus på 39 miljoner. (Talmannen: 10 sekunder kvar)
Man frågar sig naturligtvis, tror landskapsregeringen inte på sina
egna strukturförändringar så att man nu har räknat upp kostnaderna
igen såsom strukturförändringarna inte skulle genomföras.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! För att göra den jämförelsen som ledamoten Roger Jansson gjorde måste man också titta i den röda boken. Där torde siffran för
ackumulerade underskottet ligga på -69 miljoner euro. Här har siffran
ändrat med utökade inkomster. Skulle vi ha genomfört budgetåret 2011
exakt, där vi hade sagt att vi skulle ha en kostnadsram speciellt på konsumtionsutgifterna på 172 miljoner och några andra saker, skulle vi nu
ha legat på -39 miljoner istället för -69. På grund av ett visst kostnadstryck som vi i det här skedet vill redovisa ligger vi på -47 miljoner istället. Alltså avsevärt lägre än de -69 miljoner som vi redovisade.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Nu har jag inte den röda boken med mig så jag kan inte för
min del verifiera att finansministern är korrekt i sin information, men i
den tilläggsbudget vi har fått av landskapsregeringen står det på sidan 5
att det ackumulerade underskottet per sista december 2012 beräknas till
39,6 miljoner euro. Nu kommer finansministern dragande med några
helt andra siffror. Jag kan tyvärr inte i brådskan kontrollera dem. Det är
tyvärr fel information som vi har i grundbudgeten. Uppenbarligen är det
inte så eftersom nettoåret isolerat jämfört med grundbudgeten för 2011,
försämras med sju miljoner och för 2012 med sju miljoner. Uppenbarligen var mina siffror korrekta och finansministerns felaktiga.
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Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Fast vi skulle gå tio repliker här nu så kan vi inte komma
överens just nu. Vi måste titta efter i grundbudgetboken. Siffrorna för
intäkter ändrar i den här tabellen också för åren som kommer. De finns
med i det som står grundbudget 2010. Det kan hända att man borde ha
rubricerat posterna på ett annat sätt. Förändringen redovisas här också.
Det är också så att föreliggande tilläggsbudgetförslag höjer utgifterna
något, där bl a två veckors avlöning finns med. Sammantaget är det
ändå så att det ackumulerade underskottet fram till år 2012 har sjunkit.
Jag vill inte säga mycket för det finns osäkerhet, men ändå sjunkit.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! I dessa vårbrukstider brukar jordbrukarna sladda över
sina åkrar och oftast blir resultatet bra. Men när finansministern sladdar
över den ekonomiska analysen på det sätt som han gjorde nu blir inte
resultatet lika bra. Det jag ändå tyckte att var intressant som man kan
utläsa i den här tilläggsbudgeten var att år 2009 gick verksamheten back
med 30 miljoner om man beaktar 2008 års överskott. Någonting som
finansministern hävdade att jag hade fel när vi diskuterade den ordinarie budgeten. Det är alltid intressant att man så småningom kommer
fram till vad som är rätt eller fel.
Finansministern har visat intresse för egen beskattning. Det är lovvärt och intressant, men det vore intressant om man kunde analysera
och se vart vi skulle ha hamnat om vi hade haft de instrumenten i vår
hand. Pågår det ett sådant arbete överhuvudtaget eller inte på finansavdelningen?
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Beskattningsfrågan är just nu en strikt politisk fråga där
partierna gemensamt positionerar sig för ett kommande arbete i den
frågan. Alla är vi överens, jag tror att ledamoten Anders Eriksson har uttryckt sig att han inte tror att vi får en utökad beskattningsbehörighet.
Att i det skedet sätta våra starkt begränsade resurser på att föra en parallellbudget i den här frågan, även om det vore intressant, låter sig inte
helt enkelt göras. Det som Anders Eriksson efterhör är ett oerhört stort
arbete, men vi har inte resurser för det just nu.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Jag kan respektera det svaret och jag kan samtidigt förstå
det, men gör man en ekonomisk analys är det intressant om man kan
skissa på olika variabler inklusive egen beskattning, annars kommer vi
aldrig fram till att ha ordentligt faktaunderlag att stå på.
Jag tänkte också ta upp det som hävdades om att trenderna är positiva. Ser vi på 2009 ser vi att underskottet har minskat med sju miljoner, men tittar jag framåt noterar jag precis samma förändring som ltl
Roger Jansson. Är det så som finansministern säger är informationen
till lagtinget inte korrekt, det ger en missvisande bild och det är allvarligt.
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Sista stycket under tabellen säger också att det förutsätter att de åtgärder landskapsregeringen tidigare redogjort för fortsätter enligt angivna riktlinjer. I den första repliken konstaterade jag att investeringsstöd och avbytarverksamhet inte är på plats.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Jag sade väl i en tidigare replikväxling att rubriceringen
möjligen kunde ha varit på ett annat sätt, men tabellen påverkas ju när
nya intäkter och utgifter förs in i den. En förändring måste också därav
ske. Inkomsterna är fortfarande på en allvarligt låg nivå, det har vi sagt
och vi går fortfarande mot stora ackumulerade underskott. Därför har
jag inte velat ta de orden i min mun att det skulle vara någon avgörande
förändring, jag har sagt att vi har träffat ganska rätt i våra prognoser.
Till den delen tycker jag att det är bra, det visar att vi har en förmåga på
finansavdelningen att med den information vi har prognostiserar vi
ganska bra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Finansminister Perämaa kommer med besked idag om att
nästa år har man bedömt att det inte blir några permitteringar. Man
kommer att låta folk få behålla lön för det arbete de utför. Det är ett positivt besked också med tanke på att det ser ut att ljusna vad gäller landskapets ekonomi. Vi vet fortfarande att permitteringsbeslutet ligger kvar
för detta år och det motsvarar ungefär två miljoner. Situationen med
permitteringarna för året ser ut att bli bara värre och värre. Det kommer
nya problem hela tiden och vad har det bidragit med för arbetsglädjen
och motivationen som nu ungefär är vid fotknölarna. Har inte minister
Perämaa övervägt att stoppa permitteringarna för 2010?
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Frågan är föremål för diskussion i landskapsregeringen.
En av de saker som leder till att vi stävjar utgiftsutvecklingen har de här
negativa konsekvenserna. Givetvis påverkar det människors inkomster.
Jag har sagt tidigare här i salen att det var det absolut tyngsta beslutet
att fatta i den situationen, när finanskrisen ännu var på väg att fördjupas
väldigt starkt. Inget beslut har fattats och inga diskussioner om något
annat än att verkställa den budget vi har. Beskedet jag gav här idag gäller nästa år.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Ja, vi vet att permitteringarna blir bara för ett enda år och
vi börjar se hur mycket arbete, hur mycket negativ energi det har alstrat,
hur det påverkar människor som är anställda inom landskapet i deras
vardag, i deras arbetssituation. Vi har också sett hur problematiskt det
blir att få verksamheten att fungera när man har människor borta eller
på permitteringar. Vi vet att vissa mått och steg som landskapet har ämnat vidtaga i de här frågorna till och med kanske är olagliga. Jag tycker
att det vore klokt av landskapsregeringen att redan för 2010 helt enkelt
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stoppa permitteringshotet. Det är ett välkommet besked för 2011, men
arbetsmängden för ett enda arbetsår blir också lite orealistiskt.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Vi beskriver att osäkerheten återstår, man kan inte vara
helt säker på att ekonomin växer. Kanske den europeiska ekonomin
kommer att utvecklas med en stadig tillväxt, en långsam sådan, såsom
man nu bedömer den, men det finns fortfarande osäkerhet. Även fast vi
når till den här utvecklingen som beskrivs här har vi fortfarande ett väldigt stort ackumulerat underskott år 2012. De åtgärder som har beslutats om behöver verkställas annars kommer underskottet att vara långt
högre när vi kommer fram till 2012-2013.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Oberoende hur man ser på siffrorna är det så att kostnaderna för 2011-2012 skrivs upp något jämfört med den grundbudget
som lades, ungefär sju miljoner, om jag ser rätt. Det kan väl knappast
vara så att det enbart är permitteringarna som leder till de kostnadsökningarna, det måste finnas annat också under åren 2011-2012. Det som
jag började bli lite otålig att få reda på är när de strukturella förändringarna börjar synas. I grundbudgetdebatten fick vi höra att man inte vågade lägga in siffrorna om strukturförändringarna för man inte visste då
ännu. Nu borde man ha kommit en längre bit på vägen. Jag antar att det
här är ramarna nu som man utgår ifrån när man planerar budgeten för
2011-2012, det som syns här nu i tilläggsbudgeten. Var och när kommer
vi att se de ekonomiska påverkningarna på strukturförändringarna.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Jag förutsätter att ledamot Johan Ehn läser tidningarna,
det tror jag att varje politiker gör. De processer som kommer att leda till
beslut syns ute i samhället eftersom vi för diskussioner med dem som är
föremål för dessa strukturella förändringar. Alla bedömare kan se att
mycket sker, men jag delar otåligheten som ledamoten Johan Ehn har i
det att vi måste komma i mål med de strukturella förändringarna annars
kommer inte tabellen att stämma. På sidan fem har jag skrivit om att
kollektivavtalsförändringar, oljepriset, inflation och sådana saker där
två veckors avlöning finns med, påverkar kostnadsökningen som här redovisas i tabellen.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Om jag minns helt rätt var inbesparingarna för permitteringarna ungefär två miljoner på ett år. Här har vi en kostnadsökning på
sju miljoner. Jag har uttryckt mig lite oklart, visst läser jag tidningarna
och ser att det på vissa ställen finns en del förändringar, men det jag vill
se är förändringar i siffrorna. Från debatten kring grundbudgeten, i november-december i förra året, sade man att många av de förändringar
som man föreslog återspeglades inte i siffrorna för 2011 och 2012. De
skulle man komma att se längre fram. Nu tycker jag inte att man kan se
dem för 2011 och 2012 i det här dokumentet, men det kanske kommer
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senare. Därför ställde jag min fråga i förra repliken, när kommer vi att se
det i siffrorna? Hur kommer det att påverka de kommande årens budgetar?
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Jag förstår viljan att kunna se det som ska genomföras i
siffror i tilläggsbudgeten, men återigen, det som har sagts i ordinarie
budgeten har vi som mål att ska verkställas. Det kommer att synas i siffrorna, det pågår en intressant diskussion om kommunstrukturer också,
jag hörde en diskussion häromdagen. Här finns möjligheter till sådant
som påverkar siffrorna framöver. Vissa saker tar tid och vissa saker går
att genomföra direkt. Jag tror att två veckors avlöning tillsammans utgör lite över tre miljoner euro, med ÅHS tillsammans med resten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Herr talman! Som nybliven näringsminister vill jag berätta att jag har en
väldigt offensiv inställning till näringslivet och det ska jag ha och jag har
regeringen med mig. Jag talar om hela näringslivet och vi vet att vi befinner oss i en lågkonjunktur och då får vi inte stoppa investeringarna. I
näringslivet finns livsmedelsklustret, som också behöver utvecklas och
där investeringar behövs. Livsmedelsklustret behöver råvaror så det behövs investeringsstöd för jordbruket. Det är inte bara där vi har slut på
pengarna, vi har också slut på pengarna när det gäller exportmarknadsföring exempelvis. Vi måste titta över det här och återkomma i en tillläggsbudget.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Det är mycket trevligt att få vara kollega med minister Eliasson. Det torde fungera så att minister Eliasson kan föra fram sina
åsikter också i regeringens plenisal.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack herr talman och tack minister Perämaa. Det har jag redan börjat
med. Sedan har vi en stor oro för det som ministern själv kommenterade, dvs avbytarservicen och pengarna till det. Vi vet att rådande lagstiftning gäller och så länge det är så måste vi tilläggsbudgetera pengar
för det. Naturligtvis, har jag inte hunnit göra något åt de här två stora
frågorna, men jag ska omedelbart sätta igång och se hur vi kan komma
fram till någonting långsiktigt hållbart.
Talmannen
Replikväxlingarna är därmed avslutade.
Ltl Folke Sjölund

Herr talman! Det är väl egentligen så att det inte finns så fruktansvärt mycket
att säga om tilläggsbudgeten sist och slutligen. Det är en fortsättning på den
ordinarie budgeten med vissa preciseringar. Det som finansminister Perämaa
var inne på, nämligen det att den ekonomiska utvecklingen och behovet av
återspegling av den i budgeten, följer väldigt väl de prognoser som tidigare
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har dragits upp. Det finns med andra ord inte några stora behov av större
förändringar i form av en tilläggsbudget i det här skedet.
Det som också är lika klart är behovet av att fortsättningsvis mycket stramt
hålla i penningpungen och att inte börja med några utsvävningar. Det behovet finns naturligtvis kvar i fortsättningen och det kommer också att finnas
kvar en tid framöver. Det är sant att det finns tecken som tyder på att konjunkturen har bottnat och att det kommer att bli bättre, en viss uppgång, men
förrän den uppgången slår igenom kommer det att ta ganska lång tid. Det
kommer säkert att ta ett par år förrän man ser några påtagliga effekter av det.
Tar man ett sådant perspektiv för näringslivet och företagsamheten i ett litet större perspektiv, det åländska naturligtvis, men också hela landet som
påverkar oss när det gäller samfundsskatteintäkterna, kan man förutspå att
det har skett en ganska påtaglig resultatförbättring i många bolag. Den resultatförbättringen kommer sannolikt att plana ut något nu en tid för att sedan,
när konjunkturen blir lite starkare, komma att stiga igen. På ett par års sikt
tror jag inte att man ska förvänta sig några stora resultatförbättringar inom
näringslivet och därmed inte heller några högre skatteintäkter inom den sektorn.
Herr talman! Jag tänkte som sagt inte gå in så mycket på de särskilda siffrorna, men jag kan konstatera att tabellen på sidan fem pekar just i den riktningen att ekonomin fortsättningsvis är stram. Intäkterna förutspås att stiga
något, ungefär i storleksordningen 25 miljoner när det gäller avräkningsbeloppet, medan kostnadssidan fortsättningsvis hålls i ett stramt grepp. Visserligen förutspås konsumtionsutgifterna stiga på ett par års sikt med ett par
miljoner, men det är sannolikt inte mera än vad man kan räkna med att löneförhöjningarnas effekt kommer att slå ut med. I övrigt om man tittar nere i
tabellen på utgifterna totalt sker egentligen ingen förändring. Den ligger kvar
på samma nivå, vilken med tanke på att inflationen så småningom kommer
att komma igång något de facto betyder att det sker en viss inbesparing på
den sidan.
Herr talman! Jag ska inte säga så mycket mera om själva budgeten än att
bara kort kommentera det som gäller det som sades i en replik från socialdemokraternas sida. Socialdemokraterna hävdar stup i kvarten att den här regeringen inte har gjort någonting, inte i någon fråga överhuvudtaget, särskilt
inte när det gäller ekonomin. Det är precis tvärt om, den här regeringen har
faktiskt gjort en hel del, den har stramat åt ordentligt och klarat av att bemästra de kraftigt minskade inkomsterna på ett sådant sätt att det inte har
påverkat servicen till medborgarna särdeles mycket.
Det är ingen lätt sits, det är ingen lätt ekvation att få det här att gå ihop.
Min bedömning av den socialdemokratiska politiken är att den saknar trovärdighet. Det som socialdemokraterna håller på med är populistisk överbudspolitik. Hur har man tänkt sig finansiera det? Jo, genom en sorglös upplåning. Om vi tittar på socialdemokraternas förslag här i samband med budgeten för 2009, tilläggsbudgeten 2009, budgeten 2010 och också i form av
hemställningsmotioner handlar det om nettokostnadshöjningar på tiotals
miljoner euro. Jag har räknat på det där så jag vet vad det handlar om. Hur
har man tänkt sig finansiera det? Jo, genom upplåning. Det betyder skuldsättning för våra efterkommande.
Från liberalerna sida har vi sagt att jo, visst kan man mycket väl tänka sig
att låna i en lågkonjunktur för att få fart på de ekonomiska hjulen, men man
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ska låna till investeringar och inte till konsumtion. Vi har inte behov av att
låna till konsumtionen, vår ekonomi är så pass stark i landskapet så vi behöver inte göra det. Den upplåning som kommer på fråga är för investeringar.
Det har finansministern Mats Perämaa redogjort för här. Inom några års sikt
har vi ett investeringspaket i den ekonomiska planeringen som ligger i storleksordningen på 80 miljoner euro.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag kan lugna ledamot Sjölund att vad gäller att låna för
investeringar har vi precis samma uppfattning. Jag delar också den uppfattningen att landskapets ekonomi är så stark, man ska inte låna för
konsumtionsutgifterna. Däremot skiljer vi oss i bedömningen om det är
nödvändigt att permittera landskapets anställda. Jag undrar nu med den
nya utredningen och med de mera positiva siffrorna om ledamot
Sjölund, som representant för det största partiet, tycker att det här är en
nödvändig och framför allt om det är en bra ekonomisk åtgärd, med
tanke på att man ska utveckla offentlig sektor och strukturomvandla och
inte bara hålla på och skära som den här regeringen har gjort. Jag har
inte sett någon strukturomvandling faktiskt.
Ltl Folke Sjölund, replik

Herr talman! Beträffande permitteringarna beslöt vi inför budgeten
2010 att det skulle genomföras. I den ekonomiska situationen som var
då måste man vända på alla stenar och se vilka möjligheter det fanns att
spara in överhuvudtaget. Det här var ett sätt. Nu har det gått en så lång
tid av det här året att en del av de här inbesparingarna, som inte handlar
enbart om permitteringar utan också inbesparingar på annat sätt genom
frivilliga åtgärder av personalen, delvis har genomförts på en del ställen.
Om man inte konsekvent genomför programmet betyder det en stor
orättvisa mot dem som har ställt upp och gjort saker och ting på frivillig
väg. Att låta en del ta det fulla ansvaret och andra slippa undan är nog
inte riktigt rätt.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Om man frivilligt väljer att ta ut sin semesterersättning i
tid har man antagligen bedömt att man har råd med det och om man
inte gör det och motsätter sig permitteringarna är det antagligen för att
man drabbas ekonomiskt. Nu visar det sig att just de här småföretagen,
det var där som jag sade att regeringen inte har gjort någonting, lider av
att efterfrågan är för svag på den privata marknaden. Genom att permittera folk som redan har svårt att få ekonomin att gå ihop, drabbas inte
bara enskilda familjer utan det drabbar också den privata ekonomin,
alltså handeln. Skulle det inte vara klokt, ledamot Sjölund är ju en ekonomiskt tänkande person, att överväga att ta bort de här tvångsåtgärderna i form av permittering, som drabbar enskilda människors ekonomi.
Ltl Folke Sjölund, replik

Herr talman! Det som drabbar småföretagen och enskilda människor
allra hårdast är ju lågkonjunkturen, den svikande konjunkturen. Det är
den som drabbas mest. Inte är det någon som har stått och hurrat och
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klappat i händerna för kravet att vara tvungen att permittera. Absolut
inte, det är jättejobbigt, men det är helt enkelt så att den ekonomiska situationen var sådan att man var tvungen att ta till ganska tuffa åtgärder.
Det finns en massa småföretagare som har drabbats. Det finns en viss
solidaritet att anställda inom den offentliga sektorn får dra sitt strå till
stacken.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gun Carlson

Herr talman! Som vi har hört nu i dag av finansministern och som vi också
kan notera i omvärlden, förutspår man en positiv utveckling inom ekonomin,
en försiktig men ändå positiv utveckling, det kan man läsa och höra. Man
sade det från Sverige i morse att man kan se ljust på framtiden. Det skapar
även möjlighet för Åland att utveckla sin ekonomi på sikt. Det går förstås inte
så snabbt. Det finns behov på Åland att utveckla näringslivet, som är samhällets motor, utveckla arbetsplatser, förädlingsindustrierna, i förlängningen
betyder det en utveckling av primärproduktion. För regionerna blir det här
också bra om man kan uppnå en utveckling. Vi ska bara tro på att siffrorna
stämmer som man anger och det har vi ingen anledning att betvivla.
Jag vill kommentera några moment i förslaget till tilläggsbudget. Det ena
är 43 60 20 Polismyndighetens inköp av datasystem och service. Det jag tänker på är att man faktiskt får systemet på svenska språket. Det vill jag uppmana finansutskottet att se till att vi får en garanti på att så sker.
När det gäller inkomsten beräknad på 190 000 för försäljning av aktier
alltså 37 03 88 är det här något som länge har varit på gång att man skulle
renodla ägandet inom energibolagen. Det är viktigt att man klargör ägarstrukturen. Det har varit länge klart att man behöver göra någonting. Det
som är självklart, men som jag ändå vill säga är att försäljningen på sikt, hur
det nu blir om den blir till staden eller någon annan, ska naturligtvis tillvarata
landskapsregeringens intresse så att det inte blir en ekonomisk förlust av det
här. Det kanske är en självklarhet men jag hoppas att finansutskottet tittar på
det här.
En stor fråga är naturligtvis sjötrafiken och redogörelsen över anskaffningen av Skarven. Det var så att finansutskottet efterfrågade granskningsrapporten, man visste att den var på gång, men man bad om att få den i samband
med tilläggsbudgeten till lagtinget. Nu är den här och vi ska se den som information till kännedom över vad som har hänt och vad som kommer att
hända vidare.
Centern har konstaterat att landskapregeringen har valt att lista bristerna
och problemen och koncentrera sig på de åtgärder man ska genomföra för att
åtgärda eller förbättra problemen, men inte sagt så hemskt mycket om det
positiva i det som faktiskt finns med om Skarven, som egentligen är en bra
båt. Å andra sidan är det inte det man har frågat efter utan man har funderat
på problemen så det är inte något fel i det.
Det vi vet nu och tar till kännedom är att det pågår olika utredningar, det
räknas upp många olika saker, vi vet att det pågår en juridisk process. Vi vet
att den här frågan är polisanmäld och den lever sitt liv. Den juridiska processen utgår från revisionsrapporten som nu är beskriven här. Det är viktigt att
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man inte föregår den processen här i lagtinget utan vi får avvakta den processen, men centern hoppas ändå att landskapsrevisorerna skulle behandla den
här rapporten och granska den. Det gör de förmodligen, men jag vill ändå påpeka det.
Den riktigt stora summan i årets tilläggsbudget är naturligtvis tjärasfalten.
Det är mycket att säga om den, men lite kan man fundera på återvinningsmöjligheterna. Vi satsar mycket i vårt samhälle idag inom Mise och andra
ställen på återvinning av varor och material, som inte betyder någonting
pengamässigt, medan den här återvinningen skulle betyda mycket pengar.
Återvinningen i asfaltfrågan innehåller en potential som man borde ta till
vara. Det är mycket pengar, det är mycket miljöskadliga transporter som ska
genomföras om man ska flytta alla dessa ton till fastlandet, till Riihimäki.
Man måste köpa in nya grusmassor när man ska göra ny asfalt osv. Det finns
en gräns för hur stor kapitalförstöring landskapet kan och skall gå med på. Vi
måste försöka på alla sätt att utnyttja de möjligheterna.
Vi vet att vi har företag som kan hantera och blanda tjärasfalten med grus
för att uppnå rätt koncentration. Vi vet också, om det här fortsätter på det här
sättet, så blir det väldigt svårt att göra nya vägbyggen. Om man river upp asfalten för att bygga om en väg, vad gör man med den asfalten, ska den också
transporteras bort? Hur mycket pengar har vi som på det sättet ställer till
problem för oss?
Jag vill nu uppmana finansutskottet igen att verkligen sätta sig in i det här
och höra efter hur man gör i Sverige och vad Riihimäki gör med de här
mängderna om man för dit dem. Vad exakt tänker de göra? Naturligtvis vill
jag också uppmana finansutskottet om den här asfaltförordningen så att vi får
den på gång. De borde ha den tillgänglig i finansutskottet. I övrigt har vi inte
några annorlunda förslag till budgeten utan stödjer förslaget som ligger.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Nu är kansliministern inne i salen, men jag svarar i hans
ställe gällande polisen och de datastödstjänster som föreslås att ska införskaffas. Landskapsregeringen har noga säkerställt sig om att det här
sker på svenska varför den person som ska komma hit och rent fysiskt
ge stödtjänsterna är en svenskspråkig person. Det kan gärna verifieras i
finansutskottet om man så tycker, men det har vi givetvis tänkt på.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Tack för det!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Ledamot Gun Carlson tycker att man ser för lite positivt på
m/s Skarven. Det är klart att det blir en viss fokusering på allt som gick
fel för det är ju inte lite som gick fel i den affären. I inledningen av landskapsregeringens redogörelse ser man att det ska vara en isgående skärgårdsfärja med öppet bildäck som i första hand ska trafikera linjen
Svinö-Degerby och den ska ge mera kapacitet på den här linjen. När
man sedan fortsätter att läsa kan man konstatera att färjan är övertäckt,
isproppar täppte igen sjövattenintagen, den kan inte gå på någon annan
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linje än den här och kapaciteten är inte särskilt mycket större för det tar
så länge att lasta och lossa den här och så går den långsammare. Vad är
egentligen det positiva?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Det positiva är ändå mycket. Jag är ingen fartygsexpert,
men det är många som tycker att det är en fin båt man har. Naturligtvis
har man här lyft upp problemen precis som man behöver göra och man
anger också vad man ska göra. Jag tycker inte att det är något fel för det
är problemen som vi måste åtgärda, inte det som är bra.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag har hört från centerhåll att det är en fin båt. De som
har åkt på den här tycker att det nästan är lite lyxklass på det hela, hela
cafeterian. Det kanske är lite onödigt i mångas ögon för den här ganska
korta sjöresan, som det ändå är frågan om. Finheten har kostat skattebetalarna tydligen en hel del pengar och ännu vet vi inte var räkningen
slutar. Nog måste det ändå vara ändamålsenligheten som är avgörande
för om det är positivt eller inte.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Jag säger inte att lyx är synonymt med fint. Jag har ingen
annan åsikt än ledamot Sundback om det är för mycket lyx eller vad som
är fint. Varför jag sade det är bara för att jag konstaterade att landskapsregeringen har valt att lyfta fram problemen, man räknar upp dem klart
och tydligt. Jag har ingenting att invända mot de problem som räknas
upp, men det finns många åsikter om att båten i sig är bra, den kanske
är för bra möjligen. Det är inte det som är det stora utan jag ville ändå
visa på att landskapsregeringen har lyft problemen, visar var man håller
på med utredningar och att det pågår arbeten på olika sätt och framför
allt att vi har en juridisk process som vi inte kan föregå.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Jag hade en replik om asfalthögarna. Jag delar ltl Carlsons
uppfattning om att det man kan återvinna ska man återvinna. Problemet
med befintliga asfalthögar är att de är helt ihopblandade. Vi har lagstiftning när saker och ting klassas som farligt avfall och där går gränsen vid
1 000 ppm. Vi håller på att tar fram en förordning som ska underlätta
att återvinna det som är skäligt att återvinna. Problemet är att allt är
sammanblandat. Det är 18 000-19 000 ton varav man tror att 18 000
ton är under den här gränsen. Men man har blandat ihop allting och det
har försvårat hela den här processen.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Det är bra om man får fram en förordning och det är önskvärt att ÅMHM:s svar kommer till landskapsregeringen där man väntar
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på det. Det är viktigt att man hanterar det här pragmatiskt och framför
allt tar reda på hur man egentligen gör på andra ställen inte bara vad det
står i lagen. Ibland måste man titta på det praktiska utförandet.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Det vi har att förhålla oss till är lagstiftning och här finns
en lagstiftning inom Europeiska gemenskapen. Man får inte blanda farligt avfall och man har klassificerat när det gäller gränser för när man
kan betrakta avfall som farligt avfall. Sedan ska vi naturligtvis försöka
vara pragmatiska, vi ska försöka återvinna, men vi har lagstiftning som
vi ska förhålla oss till. Det här betyder också att vi måste notifiera, ska vi
anmäla det som tjärasfalt måste det notifieras.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Jag bara upprepar att jag redan gav finansutskottet i uppdrag att undersöka hur man egentligen gör med sådana här massor i Riihimäki om vi skickar dit våra 19 000 ton. Vad exakt gör de? Det hoppas
jag att finansutskottet kan reda ut.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det skulle vara bra om man hade något möte inom regeringspartierna innan man ger det här till lagtinget. Den här kritiken som
centerns Gun Carlson kommer med mot centerns Veronica Thörnroos
och centerns Runar Karlsson är ganska svidande. Det ska finnas en
gräns för hur stor kapitalförstöring man gör för att ta reda på det ena
och det andra, ungefär som att har landskapsregeringen inte gjort det,
förrän man har skrivit budgeten och nu ska finansutskottet reda upp efter centerns icke-arbete. Man kunde reda ut sådant här före och ha det
som bas för de politiska beslut som man föreslår att lagtinget ska ta från
regeringens sida. Men det är tydligen för mycket begärt.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Jag har inte riktat någon kritik mot någon i centern, jag
har inte ens riktat någon kritik mot landskapsregeringen. Har jag riktat
någon kritik mot någon så är det möjligen ÅMHM, som inte har kunnat
svara tillräckligt snabbt. Jag tycker att landskapsregeringen har hanterat
det här bra som inför lagtinget har presterat precis det som lagtinget har
frågat efter, dvs. en utredning över den här rapporten vad som kan göras
och vad som skall göras osv. När det gäller tjärasfalten så frågar jag efter
förordningen.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det var just tjärasfalten och högarna som jag menade där
ledamot Gun Carlson sade att det var kapitalförstöring och man frågar
efter förordningen. Finansutskottet kan inte sitta på förordningen utan
det är regeringen som måste göra det. Uppenbarligen finns det brister i
beredningen av det här om det föranleder så här pass tydlig kritik från
centerns lagtingsgrupp.
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Gun Carlson, replik

Herr talman! Det låter som om obundna skulle vara mer känsliga för
vad centern säger än vad centern själva är det, men det är väl omtänksamt mot center kanske. Jag vet inte hur man ska tolka det. Det är snällt
det. Nej, det är så att alla tycker att man måste kunna återvinna så
mycket som möjligt och man måste hitta på möjligheter till det. Det
hörde vi av miljöministern att hon tycker likadant. Här kan man inte
hitta någon spricka inom regeringen eller inom centern. Hitt på något
annat nästa gång.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Herr talman! Jag är lite frågande i det här anförandet vad beställningen
till finansutskottet är. Måste vi beställa en revidering av trafikavdelningens hantering av massorna eller hur vitt var det? Förklara gärna!
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Den klara uppmaningen var att ta reda på, diskutera hur
man egentligen gör med sådana här massor i Sverige och i Finland. När
vi pratar om Finland är det Riihimäki vi talar om. Jag vet inte vem som
sköter det här i Sverige. Det var det ena och det andra var att finansutskottet skulle ta reda på hur långt förordningen har kommit och studera
den under processens gång. Det var inte konstigare än så.
Talmannen
Replikväxlingen är därmed avslutad.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Jag har förmånen att sitta i finansutskottet och granska dokumentet i detalj, vilket vi ska göra medan ni andra tar ledigt för att sköta vårbruket som traditionen påbjuder. Om man tittar i dokumentet och börjar
med den ekonomiska situationen vill landskapsregeringen påstå att man ser
en ljusning i ekonomin. Det är i och för sig glädjande, men samtidigt blir man
lite förskräckt om man tar den ljusningen som en försäkring på att man inte
behöver göra så mycket, i alla fall med den ekonomiska nedgången. Gör man
det är det verkligt illa eftersom den här omstruktureringen, som vi försöker
mana på regeringen att göra nu, behövdes ju nästan i sin helhet före den ekonomiska krisen.
Om vi backar tillbaka till 2004 när landskapsregeringen började göra omstrukturering av den offentliga sektorn, då hade vi ingen kris, men nu har krisen gjort att de behövs i kvadrat och kubik. Man får absolut inte slå sig till ro
och minska på åtgärden och intensiteten, för den är på tok för liten redan.
Tittar man på sidan tre ser man att verksamheten har minskat med 5,4 miljoner. Det är bra att den har minskat, men det är på tok för liten minskning
medan avräkningsbeloppet har sjunkit med 37,4 miljoner. Det står inte på
något vis i paritet med varandra. Det kan de inte göra de första åren men på
sikt borde det göra det. På sikt kan man komma till en situation där man anpassar sig till inkomsterna.
Vad är då på sikt? Ja, det är åtminstone inte om man vänder blad till 2012
utan vi fortsätter blöda. Vi kommer ihåg att landskapsregeringen gladde sig
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åt att underskottet blev bara 17 miljoner istället för 24. Man får inte glädja sig
åt det, det är fortfarande 17 miljoner back, vilket var en stor del av omslutningen back. Man ska inte ta ut glädjen för sådant som man inte förtjänar det
för.
När det gäller tabell två på sidan fem ser vi att när det nya lagtinget väljs,
när det kommer på jobb, har man ett ackumulerat underskott på nästan 50
miljoner euro, 47,9 miljoner om klumpsumman tar sig och ökar med 27 miljoner, om flitpengen blir 11 miljoner istället för tre miljoner. Tar man bort de
här om:en har vi nästan hundra miljoner back.
Med det här vill jag säga som jag började med att säga, man ser en ljusning, man ska kanske inte räkna med ljusningen. De här siffrorna kan kraftigt
försämras innan man kommer igång. Ljusningen som man ser i den finska
ekonomin kan också vara av tillfällig karaktär. Eftersom nedgången var så
kraftig och snabb kan uppgången och svängningarna, säger man från finsk
sida, vara ganska omfattande. Man måste komma ihåg att man i Finland i
mitten av 2000-talet började göra tydliga strukturförändringar. Nu fick man
ett tillfälle när krisen kom, att ta ytterligare ett större steg, vilket betyder att
man aldrig mera behöver ha de skatteintäkter, som man tidigare skulle ha
haft om man inte har gjort de här förändringarna.
Det gör man för att man ser att man måste vara attraktiv, man måste vara
konkurrenskraftig i världen, mot de nya ekonomierna Indien, Asien osv. Därför effektiviserar man för att kunna minska skattetrycket, för att stimulera
både för invånare och för företag. Vi kommer högst troligen inte tillbaka till
de nivåer på klumpsumman som vi har haft tidigare. Det är en bra utveckling,
de för en bra politik i Finland, men om vi inte för samma politik här så blir
glappet stort. Först blir det tomt i fickorna, vilket det snart är, sedan börjar
fickorna hänga på utsidan och då måste vi låna också till driften om vi förmår
göra det förstås.
Det om den allmänna ekonomin. Sedan är det hur man räknar. Vi räknar
nu på ett fantastiskt sätt. Tittar vi på sista sidan, herr talman, när underskottet blev 17,3 istället för 24 får vi en intäkt på 6,5 som vi kan finansiera budgeten med. Det är inte några riktiga pengar, det är budgeterade pengar. Vi behöver ändra vårt sätt att räkna också så att det blir mer realistiskt.
Om jag ger några kommentarer ur detaljmotiveringen så är ändringen bra
under 43 25 62 Understöd för investering och uppvärmningssystem så att
man också kan stöda styr- och reglerteknik i flerbostadshus. Det finns mycket
energi att spara med sådana investeringar, men de kanske inte alltid bär sig
rent ekonomiskt, visst sparar man lite, men man behöver få lite hjälp. Det är
motiverat att ändra stödet så det understöder jag.
När det gäller polismyndigheten och IT-tjänsterna har jag sådana farhågor
som centerns ltl Gun Carlson med språket. Jag hoppas verkligen att det är
som det sades i en replik att allt är i sin ordning och att systemet också är på
svenska. Det har vi hört från Ålands polismyndighet att det är si och så med
systemen där, tyvärr. Vi får titta på det i finansutskottet.
Det är också bra att man tar tag i energibolagshärvan, man kan nästan
kalla det för det, eftersom man äger varandra kors och tvärs. I det här fallet
handlar det om Ålands energi där det inte finns någon orsak längre att landskapet överhuvudtaget äger aktier. Det föreslås att man får sälja dem. Värderingen kan jag inte ta ställning till i det här skedet, det är väl något man får
titta på i finansutskottet. Det kan vara svårt att värdera det här bolaget, sär869

skilt med utgångspunkt om Finlandskabeln blir verklighet då det här bolaget
drabbas av det beslutet, eftersom man inte får leverera reservkraft i samma
utsträckning.
Det jag saknar är förslaget om hur man ska göra med Kraftnät. Det finns
ett EU-direktiv som säger att distributionsbolag inte får äga stamnätsbolag
osv. Kraftnäts ägarbild hade jag hoppats på att skulle vara med i samma, att
man skulle få helheten. Där gäller det att landskapet kanske måste köpa aktier. Landskapet borde kanske äga Kraftnät till 100 procent. Det borde man
göra i samband med en annan, större förändring, kanske investeringen i Finlandskabeln är ett lämpligt tillfälle att omstrukturera. Om talman tillåter
skulle det vara intressant att höra det, varför det inte är med. Man måste få
fråga varför saker inte är med, kanske man får prata om dem i budgeten.
Sedan bläddrar jag vidare och kommer till trafikavdelningen som har varit
och är i fokus i den här budgeten på flera sätt där jag först hakar upp mig på
en skrivning där man säger att arbetet med omorganiseringen pågår men har
fått stått tillbaka på grund av andra angelägna arbetsuppgifter. Det är kanske
förståeligt. När brandkåren har uttryckning hinner man kanske inte tvätta
fordonen emellan, men det skulle vara angeläget att få en fungerande organisation på plats på trafikavdelningen. Vi vet att många ledande, väldigt kunniga tjänstemän har slutat och det har funnits mycket funderingar på hur
man ska omorganisera trafikavdelningen. Finansutskottet drog väl i ett skede
i handbromsen eftersom vi tyckte att det gick för fort fram, men vi tyckte inte
att det skulle stanna helt som det har gjort nu. Det finns behov av att få en
stabil varaktig person på plats som tillvaratar och kan lösa de problem man
har så att problemlistan inte blir längre utan att den börjar kortas av.
På problemlistan finns i den här budgeten två saker, först nya Föglöfärjan,
m/s Skarven, som man nu kan prata länge om. Det ska jag inte göra utan jag
ska bara konstatera några saker. Man kan dra en parallell till brödet som bakas på Åland och som heter Långsam och fin, Skarven blev långsam och fin.
Man konstaterar nu att en tur med Skarven kommer att tar 35 minuter på ordinarie turlista. Föglöborna har för 15 miljoner fått en långsammare båt. Då
hinner man njuta av alla de här fina naturvärdena tio minuter till, men för en
föglöbo som pendlar tror jag inte att det är en så stor tröst att det tar ytterligare tio minuter, alltså 20 minuter om dagen. Ska man köra snabbare finns
det en prislapp som är 200 000, fast Skarven enligt beräkningar redan är
dubbelt dyrare i drift än Knipan.
Det är kanske en liten, förutom alla andra detaljer, jobbig detalj att turlistan blev så här pass mycket längre. Ska sanningen fram så kanske Skarven är
ett fartyg som man i brådskande ordning borde flytta till en annan linje. Man
kan ersätta något fartyg på södra eller norra linjen, det är väl främst södra
linjen som har behov av nytt tonnage och samtidigt påskynda planeringen av
en fast förbindelse till Föglö. Nu är den, alltså tunneln till Föglö och Kökar,
ytterst attraktiv. Nu har det ekonomiska utrymmet för tunneln ökat betydligt
eftersom Skarven är så dyr i drift. Nu får tunneln vara dyrare i drift och dyrare investering och ändå attraktiv jämfört med att ha den här trafiken med
m/s Skarven. Flytta henne till en annan linje så kommer hon till sin rätt tror
jag, då är det motiverat med överbyggnad. Då är det inte lika fatalt att det tar
länge att lägga till osv.
Det finns många detaljer i budgeten och diskussioner i massmedia osv. Det
finns många skeppsbyggnadsingenjörer, eller sådana som vill vara skepps870

byggnadsingenjörer, men det här är svåra detaljer och begrepp. Kanske det
till och med är lite för detaljerat i budgeten, man pratar om sjövattenintag
fastän det är något annat som är problemet. Om det handlar om intaget för
brandpumpen är det inte sjövattenintaget. Sjövattenintaget på ett fartyg är
där man tar in kylvatten. Det här är två olika så det är en stor skillnad i detalj.
Jag är väl en av dem som har läst fartygsteknik och jag är ganska ödmjuk inför detaljer och beskrivningar. Man ska veta vad man pratar om, det kanske
inte alla vet alla gånger. Väl det, vi får väl reda ut detta i finansutskottet, som
har begärt en redogörelse.
En liten jobbig detalj, det anges bara i förbifarten här, men jag tror att det
är det åttonde franska strecket i granskningsrapporten. Det har visat sig att
man har glömt bort att teckna bankgarantier för varvets garantiåtagande och
ansvar för förseningsböter. Vid det tillfället när man levererade fartyget, när
man tog emot fartyget från landskapsregeringens sida, borde man ha tagit
bankgarantier för det ansvar varvet hade, men det hade man inte.
Det pratas mycket om Skarven, det skarvas säkert mycket också. En uppgift som cirkulerar nu är att bolaget som landskapet har tecknat avtal med
ombyggnaden av Skarven är tömt på tillgångar och är i princip konkursfärdigt. Om det stämmer så kommer inte landskapet att få en enda cent när det
gäller garantireparationer och förseningsböter osv.
Om den uppgiften stämmer, det måste gå att reda ut ganska omgående,
innebär det inget franskt streck i budgeten utan då innebär det att vi går
miste om två miljoner euro. Mycket har varit fel, uppgifter som har cirkulerat,
men det här verkar tyvärr vara sant. Det måste vi reda ut i finansutskottet.
Det ställer alltihopa lite på ända. Det är i så fall ett mycket mera omfattande
problem än de övriga överskridningarna osv. som har lett till att man åtminstone har fått någonting för pengen. Det innebär också om det i sin helhet
är sant att alla reparationerna och eventuella fel som vi ännu inte känner till,
ett fartyg kan få alla möjliga fel, även ett fartyg som i övrigt inte har något fel
kan det handla om garantireparationer och då hamnar vi själva på dem. Det
här måste vi för en gångs skull reda ut i finansutskottet och se hur det ligger
till, så vi inte går och hoppas på de här 1,8 miljonerna i soffan.
Jag tror som sagt när det gäller Skarven att det inte är ett lämpligt fartyg
på Föglölinjen utan ta den till södra linjen och bygg en ny färja till Föglölinjen
som har rätt storlek eller bygg en fast förbindelse vilket skulle vara det klokaste.
När det gäller asfalthögarna måste man ta sig för pannan hur det här ärendet har skötts. Det beställdes revision av det här och jag kan säga att landskapsrevisorerna har tittat på det. Vi kommer att få revision den vägen. Det
finns mycket att säga om det här också, men jag tror att jag ska spara mig till
efter finansutskottets behandling. Man ska inte göra så här.
Från regeringspartiernas sida, det var därför jag ställde en fråga i en replik,
verkar det som om man inte har pratat om det här inom centern och liberalerna. Man efterfrågar en förordning, men det måste väl landskapsregeringen
veta när en förordning kommer. Varför har man inte väntat på den då innan
man har föreslagit det här. De här begreppen är främmande för mig att man
hanterar någonting på det här sättet. Att man kritiserar sina egna, säger att
det är kapitalförstöring osv. då ska man inte föreslå det, då ska man se till
som lagtingsledamot att stoppa ett sådant förslag. Jag är förvånad över processen.
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Det är i stort sett, herr talman, vad jag har att anföra i det här skedet. Som
sagt så har jag ytterligare möjlighet att fördjupa mig i finansutskottet.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Energibolagen, det stämmer precis att vi ska reda upp
ägarstrukturerna också när det gäller Kraftnät Åland. Det ena utesluter
inte det andra, vi tar det här steget med den här biten nu. De är inte direkt kopplade till varandra, men mitt mål är att senast vid budgetbehandlingen för 2011 komma med förslag via landskapsregeringen förstås, till hör vi ska lösa den frågan. Där har vi lite mera arbete att göra
än vad det gäller aktievärderingar och sådant.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Varför jag skulle ha velat ha det samtidigt är att det handlar om i stort sett samma ägare som ska köpa och sälja av varandra. Då
kan det vara enklare att göra det samtidigt, man behöver inte ta så hårt
på värderingarna för det finns ofta en väldigt stor tolkning i värderingarna. Då kan man byta aktier med varandra. Visserligen ska det anges
ett uppskattat värdet då, men det svider betydligt mera om man ska ut
med pengar först och sedan tillbaka med pengar för aktierna. Därför
borde man ha sett det som en helhet när det är samma parter i bolagen i
stor utsträckning, men man kanske hinner göra det innan man genomför försäljningen.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Kanske man kan tycka så att man inte behöver vara lika
noggrann i värderingen om man idkar byteshandeln, men det är nog att
förenkla det lite väl mycket. På det här sättet kommer det in pengar en
gång, men det går ut pengar en annan gång. Lika noggrann i värderingen, lika väl måste man motivera värderingen oberoende om man gör det
som en paketlösning eller lite skilt från varandra som vi föreslår nu.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Man behöver noga värderingar, ja, men i förhandlingar
och i politiska uppgörelser kan det vara lättare att byta större summor
än att sälja och vara tvungen att köpa. Det ligger i vissa parters intresse
att köpa och andra inte. Till viss del när det gäller Kraftnät handlar det
om tvång i och med det nya EU-direktivet. Då kan det vara lättare att
lösa upp knutar som kan uppstå även om man har instrumentet byte
med också än om summorna ska vara korrekt angivna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Herr talman! Ja, jag delar helt ledamot Danne Sundmans syn på att trafikavdelningen behöver omorganiseras. Jag vill också vara tydlig och
säga att trots att vi har haft stora utmaningar på avdelningen under de
senaste månaderna har vi ändå lyckats samla oss och regelbundet mötas
för att processa fram den nya organisationen. Jag tycker att vi har kommit väldigt långt på väg. Däremot inte så långt att vi är beredda att presentera den vidare i lagtinget. Projektet framåtskrider.
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När de gäller Skarven och den ökade körtiden är jag den första att beklaga. Jag förstår mycket väl att detta kommer att vara ett stort irritationsmoment för Föglöborna, speciellt för pendlarna. Jag vet själv vilket
oherrans liv, om uttrycket tillåts, det blev när Svibybron stängdes av och
man tvingades vänta upp till fem minuter på morgnarna. Det var rena
rama katastrofen. Jag delar Föglöbornas oro och jag beklagar att de får
en längre tur.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Ja, återigen Skarven. När den skulle beställas försågs den
med propellrar i varje ända för att den inte skulle behöva svänga, det
skulle gå lika snabbt som med Knipan trots större kapacitet. Nu har det
kommit på skam, det visar sig att så här blir verkligheten. För Föglö är
det här en ganska stor försämring. För en Föglöbo, de som vi verkligen
ska jobba i första hand för, de bofasta Föglöborna, som är Föglös framtid, är det inte så viktigt med kafeteria och att du får dricka vin och äta
gott utan de vill komma snabbt mellan Svinö och Degerby, mellan punkt
a och b. Det bästa tror jag att skulle vara att flytta henne till en annan
linje, där storleken och de övriga förutsättningarna passar bättre.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Herr talman! Vad sedan gäller stenkolstjäran och upplagringen av den
så kan jag tillstå att ärendet över tid inte hanterats riktigt optimalt om
man ser det ur miljöhänseende från trafikavdelningens sida. Nu har vi
försökt bot och bättring, men tyvärr ser det ganska dyrt ut. Med säkerhet vet vi att i den EU-upphandling som vi har gjort är det uppdelat så
att vi har en del som rör farligt avfall, dvs. över 1 000 ppm, sedan har vi
en option på det övriga som innehåller stenkolstjära. Den aktiveras om
vi inte får det tillstånd från ÅMHM som vi började fråga efter i november i fjol.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det skulle vara intressant att höra trafikministerns kommentar till alla påståenden här i debatten om att det ena och det andra
inte har utretts och att finansutskottet måste titta på det här och när
kommer förordningen osv. Varför har inte regeringspartierna den här
informationen? Framför allt borde det vara i trafikministerns intresse
att informera regeringstrupperna om det här ärendet så att man har
kännedom om varför man kommer med det här nu hårt kritiserade förslaget om 1,2 miljoner, kritiserat också från regeringspartierna.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade. Ledamot Torsten Sundblom avstår.
Ltl Camilla Gunell

Herr talman! Jag vet inte om det är våren som gör det, men det känns positivare, hoppfullare och ljusare vad gäller ekonomin också. På något vis upplever jag att nu får man en överblick över vad som har hänt och man har en ungefärlig känsla av vad som kommer att hända. På något vis kan man sammanfatta vad som har drabbat oss. Lågkonjunkturen har kommit, den har drabbat
oss, vi befinner oss i den, men på något vis ser vi att man har fått något mera
hanterligt grepp om den. När den kom 2008-2009 tog den många på sängen.
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Den var snabb och den var drastisk och den slog till både i riket och på Åland
då tillväxt vändes från plus till djupt på minus och den åländska tillväxten
ännu sämre än den i riket. Vi får vara glada att konstatera att fallet inte blev
hårdare än det blev.
Nu kan vi konstatera att arbetslöshet inte kommer att drabba Åland i någon högre grad, men det är fortfarande för ungdomarna som siffrorna är påfallande och där problemet är mest allvarligt. Nu kommer det förhoppningsvis insatser i tilläggsbudgeten som riktar sig till den gruppen i form av praktikplatser och annat. Det har vi efterlyst vid flera tillfällen. Landskapsregeringen kunde med fördel närmare presentera vad det här handlar om.
Orsaken till att Åland ändå har klarat sig relativt väl och förhoppningsvis
kommer att klara sig relativt väl är också, som landskapsregeringen skriver,
avsaknaden av exportindustrin i någon större skala, den stabila passagerarsjöfarten och ett stort antal en- och fåmansföretag. Vi är glada att man nu har
dragit den analysen, vi har från socialdemokratiskt håll påpekat många
gånger och lyft fram småföretagarna som en framtidsresurs. Det är där som
arbetsplatserna kommer att komma.
Vi kan också konstatera att den åländska arbetsmarknaden fungerar annorlunda än i de stora staterna. Den är tillräcklig flexibel för att klara den här
typen av påfrestningar. Jag hoppas nu att landskapsregeringen belönar småföretagarna på ett positivt sätt och ser till att komma med resurser som stärker dem ytterligare så att fler vågar anställa och att fler småföretag kan bli
medelstora eller t o m stora företag.
En annan positiv sak är att vi har en så god inflyttning, även det är en orsak till att Åland står så stabilt. Det vi analyserar det till är att många utifrån
tror på Åland och tror att det är ett bra ställe att satsa på för framtiden. Det
ska vi också ta som en positiv signal och på alla sätt se till att de stannar och
att vi har ett samhälle som fungerar väl.
Om vi tittar på landskapets ekonomi kan man även här sammanfatta lite
vad som har hänt och hur situationen kommer att se ut den närmaste tiden.
2009, 2010, 2011 kommer att vara de åren som dränerar, till viss mån, det
kapital som landskapet har idag, i alla fall vad gäller utjämningsfonden. Underskottet för 2012, 47 miljoner är i paritet med de pengar som finns i den s k
utjämningsfonden. Det betyder alltså att fonden kommer att tömmas i stort
och också användas för det som den var tänkt för. I övrigt har vi inte rört
landskapets tillgångar. Landskapet har en stabil ekonomi med placeringar,
både kortfristiga placeringar och kassa som är väldigt goda. Här bör vi också i
hanteringen av den fortsatta krisen berätta från landskapsregeringens sida
om hur ekonomin som helhet ser ut, inte bara hur mycket intäkterna minskar
utan också titta på tillgångarna och berätta hur mycket tillgångar landskapet
Åland har.
Det som är positivt med Åland är att tillgångarna var goda när Åland gick
in i den ekonomiska krisen. 2008 låg landskapets finansiella tillgångar på de
högsta som vi haft genom tiderna. Vi hade alltså goda förutsättningar att
klara en ekonomisk nedgång. Det man nu borde sikta på är alltså 2012 och
det har vi också sagt hela tiden att vi måste tänka långsiktigt, år 2012 borde
alltså intäkter och utgifter vara i balans. Det är det året som vi måste fokusera
på. Det är inför 2012 som vi ska strukturomvandla. Det som är positivt är att
bokslutet för 2009 är bättre än väntat och att prognoserna framöver ser
bättre ut än vad man har befarat.
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Mot bakgrund av detta måste man kanske konstatera att landskapsregeringen under 2009, när besked efter besked kom om att inkomsterna sjunker
och sjunker ganska drastiskt fick man i viss mån lite panik. Många åtgärder
som man har gjort har kanske inte varit de allra vettigaste, den allra sämsta
av alla dessa åtgärder som man kom med inför 2010 är fortfarande beslutet
om permittering, att man skulle ta en halv månadslön av alla anställda. Men
det besked som vi får nu om permitteringarna och att ta en halv månadslön
från de anställda är att det ska ske enbart 2010. Det är vackert så.
Samtidigt kan man konstatera att landskapsregeringen redan i det här
skedet inser att det beslutet inte var riktigt bra. Man sparar två miljoner på
den här åtgärden, men frågan är om det inte politiskt är mycket, mycket dyrare. Det kostar mer än vad det smakar. Det har bidragit med väldigt mycket
arbete, med väldigt negativ stämning bland de anställda, med minskad arbetsmotivation och ilska som förlamar väldigt mycket av det positiva och kreativa arbetet som det nu borde ges utrymme för, allt i syfte att jobba fram
emot 2012. Det har tagit mycket kraft redan, det har tagit mycket tid, det har
krävt mycket planering, tankemöda, diskussioner, allt det här bort ifrån något
som skulle ha varit framåtsyftande, någonting som skulle ha varit utvecklingsarbete och konstruktiv fortsatt uppbyggnad och effektivering av den offentliga sektorn.
Det är positivt att minister Perämaa nu säger att det finns diskussioner i
regeringen om att kanske stoppa permitteringarna för 2010. Jag tycker att
det vore mycket, mycket klokt att göra det. Den här åtgärden är inte nödvändig och det går omöjligtvis att uppnå någon rättvis även om det är ett bra mål.
Det blir inte rättvist, det är ingen sak för en högavlönad att avstå från en halv
månadslön och få lite extra ledighet, det kan t o m vara väldigt bra. Låt dem
som vill och kan fortsätta och ta ledigheten, men för andra och för lågavlönade kan det här bortfallet i den privata ekonomin betyda en personlig katastrof. Man kanske t o m måste gå till banken för att klara sina utgifter.
Sedan är det också ovisst idag hur verksamheterna ska fungera medan folk
är på ledigheter och permitteringar. Mitt besked, med tanke på de ändå förbättrade ekonomiska förutsättningarna, med bättre utgångspunkter i ekonomin och med tanke på de tillgångar landskapet har och vilket jag tycker att
minister Perämaa också ska redogöra för, så är det här en åtgärd som borde
avbrytas omedelbart.
Jag får gå vidare och konstatera att de skrivningar som kommer om pensionsfonden visar att jag hade rätt i mina farhågor, jag hade väckt frågan om
pensionsfonden i redan tidigare budgeter, jag har även reserverat mig i frågan. Det är lite svårt att förstå vad landskapsregeringen menar med dessa
skrivningar, men det kanske minister Perämaa kan förklara lite ytterligare.
Det som finansutskottet har bestämt och beställt från landskapsregeringen
är en långsiktig strategi och en plan för utfasningen av pensionsfonden. Det
är sant att den är stark och den har en hög täckningsgrad, högre än många
andra fonder och den har ett starkt kapital på 260 miljoner, det är inte frågan
om det, men intäkterna är också mycket mindre nu för det kommer inte fler
pensionstagare. Betalningsgraden har sjunkit från två procent till 17 procent
plus att landskapet har tagit ut maximala belopp ur den. En långsiktig strategi och en plan vill vi gärna ha. Kanske man också behöver överväga de spekulativa och till vissa delar felaktiga bedömningar som har gjorts vad gäller
placeringar, vilket har betytt ett ekonomiskt bortfall för fonden.
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Till sist vill jag kommentera det här med avbytarservicen. Det är ett märkligt skådespel där liberala ministrar talar och centerministrar begär repliker.
Det handlar förstås om att i tilläggsbudgeten inte finns några pengar för avbytarservice eller investeringsstöd. Investeringsstöden säger jag ingenting
om, jag såg bara i tidningen att mycket har betalats ut redan nu. Avbytarservicen trodde jag ändå att landskapsregeringen skulle komma med medel för i
tilläggsbudgeten. Vi vet att pengarna tar slut i sommar i enlighet med den
lagstiftning som nu gäller. Det har inte kommit någon lag till lagtinget än och
vi är nu i maj, det betyder att det knappast blir någon lagändring 2010. Nog
blir man lite förbryllad. Här måste finansministern ha en strategi. Det är ett
reserveringsanslag, man kan överskrida det, men i något skede måste man
komma till lagtinget och begära de här pengarna. Vi vet redan nu att det inte
kommer att räcka, så varför har man inte tagit upp pengar för avbytarservicen när det är en uppenbar fråga, som naturligtvis borde ha funnits i budgeten?
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Jag har tidigare under replikväxlingar kritiserats för och
kanske med viss rätta, att tabellen på sidan fem kan vara lite otydlig. På
den nästsista raden står det grundbudget för 2010 som är en minskning
av det ackumulerade underskottet för 2012. Ltl Gunell gör en ekonomisk
analys om att det här innebär att vi klarar oss med utjämningsfonden,
men ingenting därutöver. Där kan det inte finnas någon otydlighet för
på rad sju står det beskrivet hur utjämningsfondens medel används.
Dessvärre blir det så att slutet längst ner blir -47 miljoner vilket tidigare
skulle ha blivit 69 miljoner plus att utjämningsfonden är förbrukat. Det
är utjämningsfonden plus i runda tal 50 miljoner euro i likvida medel
som behöver användas för att balansera ekonomin. Dessvärre påverkar
det säkert den ekonomiska analysen.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Tyvärr gör det det, det här borde beskrivas mycket klart
och tydligt i budgeten. Framför allt borde landskapets tillgångar också
beskrivas mycket tydligare än vad de gör idag. Vad vi vet idag i alla fall
är att landskapets tillgångar till dags dato uppgår till ungefär 102 miljoner i tillgångar i kassamedel och kortfristiga placeringar. Det finns ändå
en rätt god likviditet.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Jag vet inte hur vi skulle ha beskrivit det tydligare. Det står
överföring från utjämningsfonden och så finns det fördelat på de år som
det ska fördelas. Det går förstås att missa den raden och den texten, men
landskapets likviditet är fortfarande god, den är över 100 miljoner euro,
som sagt. Fortfarande gäller vårt mål som vi har sagt vid upprepade tillfällen, att vi ska klara av att hantera lågkonjunkturen utan extra låntagning. Nu är förutsättningarna ännu något bättre för det än det var tidigare.
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Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Vi ska analyser det här ytterligare och titta på siffrorna och
be att få återkomma till debatten på onsdag. Det kan också vara relevant
med några motioner i frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! Jag ska beröra fyra frågor, dels landskapets ekonomi, dels energibolagen, dels m/s Skarven och dels miljöfarlig asfalt. När det gäller landskapets ekonomi har jag en helt annan infallsvinkel än föregående talare och
har också en helt annan uppfattning än redovisningsekonomen om verkligheten.
För det första på sidan tre redogörs för bokslutet 2009. Det är 29,7 miljoner sämre än 2008. Man har lyckats spara sju miljoner euro jämfört med
2008 genom att främst minska överföringsutgifterna. Det här är inte någonting att skryta med, besparingarna är små 2009. När det gäller konsumtionsutgifterna verkar de vara störst på ÅHS. Det här är nog ingenting att glädjas
över, men det blir värre. Nere på sidan tre anger landskapsregeringen hur
klumpsumman beräknas öka. Man skriver: Avräkningsbeloppet antas öka i
storleksordningen 3-4 procent alltså efter 2011 och framåt. Med en inflation
som är mellan 2-3 procent blir det alltså ett utrymme för budgetsanering och
eventuella tilläggsinsatser inom hälso- och sjukvården och på andra håll på
ungefär en procentenhet, men det räcker inte för att minska kostymen tillräckligt när underskotten som redovisas för 2011 och 2012 på årsbasis är så
stora som de är.
Jag återkommer till det när jag nu går över till tabell 2 på sidan 5. Jag har
redan talat med finansministern om att det är en ordentligt bristfällig information av redovisningen av siffrorna och särskilt grundbudgeten på de två
sista raderna nettoåret isolerat och ackumulerat underskott. Det borde naturligtvis ha varit klarlagt här, men efter att ha tagit del av den röda boken
kunde jag konstatera hur man har gjort. Man har korrigerat grundbudgetraderna helt enkelt utan att säga hur man har gjort det. Jag förstår att det är resultatet 2009 som är orsaken till den ackumulerade förändringen.
Det viktiga i den här tabellen är att beakta, åtminstone för en ekonom och
därmed för hela Ålands folk, överföringen från utjämningsfonden när man
talar om resultatet. Intäkterna ska alltså dras bort från resultatet för att få det
rättvisande resultatet per år i den här tabellen.
Det betyder alltså att 2009 när man inte har överföring från utjämningsfonden, att resultatet är korrekt redovisat, 30 miljoner. Följande år är resultatet efter korrigering av siffran utjämningsfonden -41 miljoner. Nästa år är det
-21 miljoner och 2012 är det -13 miljoner minus.
Med det går vi in i den nya valperioden med ett kraftigt årsunderskott. Det
här betyder på fyra år, alltså en mandatperiod, ett underskott på 107 miljoner
euro. Om det finns någon som inte förstår allvaret i den här situationen för
landskapets ekonomi, för att ha en ekonomi i balans så fort som möjligt efter
att lågkonjunkturen är över, så bara kan jag beklaga det. Det är klart att det
fordras strukturförändringar av betydande art för att det här året och de
kommande åren komma till rätta med den här situationen.
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Landskapsregeringen visar också i tabell 5 att man för åren 2011 och 2012
har beräknade kostnadsökningar på ungefär sju miljoner euro per år. Det är
naturligtvis mycket i den situation vi har framöver oss.
Låt mig gå över till mitt andra ämne, mycket kortfattat, på sidan 13, försäljning av aktier i Ålands energi Ab och kanske även i Mariehamns energi
Ab. Jag tackar landskapsregeringen för det här förslaget. Det är alldeles utomordentligt. Det har beretts under några år och nu kommer man till skott.
Det är värdefullt för förändringen som skedde i Ålands energi när det gäller
verksamheten efter att Kraftnät börjat sin verksamhet har totalt förändrat
bilden för landskapets ägande i Ålands energi och därmed också i Mariehamns energi. Det här är stadens verksamheter som bör hanteras av staden.
Det här är ett utomordentligt förslag, men precis som ledamoten Danne
Sundman var inne på tidigare bör också Kraftnät Ålands ägarstruktur förändras. Jag förstod inte varför man inte har det med här redan. Det strider mot
EU:s konkurrenslagstiftning att ha både Mariehamns stad och Ålands elandelslag som ägare i Kraftnät Åland Ab såsom verksamheten nu är upplagd.
Det är landskapsregeringen medveten om och jag förstår att man har det i
paketet.
Nu över till huvudfrågan för min del, redovisning över anskaffningen av
m/s Skarven. Det här är en bra text. Den är alldeles utomordentlig, den är
klargörande, den är inte fullständig, men den är klargörande. Jag har delat
upp ärendet tidigare i den tekniska processen, den pågick under leveransen
och efter leveransen för att få fartyget i trafik, den pågår när fartyget är i trafik.
Den andra nivån är landskapsregeringens hantering av skötseln inom
landskapsregeringen, det som hör till landskapsregeringens ansvar, bl a
tjänstemannaprocesserna, skötseln av ärendet, bokföringen osv. Nu har man
plötsligt hanterat det med en polisanmälan redan före landshövdingen gick ut
och redogjorde för sin uppfattning i den frågan.
Med min erfarenhet på 90-talet håller jag helt med landshövdingen om att
landskapsregeringen har agerat på ett felaktigt sätt. Man borde ha analyserat
rapporten, man borde ha gjort tilläggsutredningar och på basen av det borde
man ha delat upp ansvaret i olika nivåer, sådant som ska skötas inom huset,
sådant som är ett politiskt ansvar, sådant som är orsak att överväga polisanmälan på. Det här är ett ofullgånget arbete som man gjorde genom att man
valde att inte ta upp ärendet till behandling i plenum, vilket är felaktigt i förhållande till den lagstiftning vi har. Efter landskapsregeringens tjänstemannaprocess skulle den politiska ansvarsprocessen komma. I och med att ärendet nu har presenterats för lagtinget så är vi nu där. Vi är nu vid den politiska
ansvarsprocessen. Vem behandlar vi då? Jag ska återkomma till det.
Byggnadstiden på fartyget blev försenad med ett år och tre månader. Från
att ursprungligen ha varit beräknad till ett år och två månader, blev det två år
och fyra månader. Under granskningsrapporten på sidan 18 finns tjänstemannaansvaret och det politiska ansvaret uppräknat. I stort sett i alla frågor
utom tre av de franska strecken faller det politiska ansvaret på den föregående landskapsregeringen och den här landskapsregeringen. Det som är
markant för den här landskapsregeringen är de här bankgarantierna. Det som
är markant för den föregående landskapsregeringen är anslagsöverskridande
och beställande av tilläggsarbeten som skiljer sig från de beslut som är fattade på basen av budget. Brister i budgetuppföljningen och kontroll av pro878

jektet. Det här resulterade sedan i en ändrad dödvikt och därmed ändrad
lastkapacitet som är mycket bekymmersam för linjen ifråga.
Listan är ofullständig till den delen att nuvarande landskapsregering har
missat när det gäller mottagandet av fartyget juridiskt, man har skött hanteringen efter att fartyget kom till Åland på ett mycket märkligt sätt. Alltför
långsamt har det tagit att få fartyget i drift. Det är dålig hantering, man har
låst dörrar för tjänsteman, man har avbrutit presskonferenser, sådant är inte
värdigt en landskapsregering. Sedan har man fört ärendet utan föregående
processer till polisen utan vidare utredning. Det är också allvarligt.
När det gäller uppmärksammade fel på sidan 19 är det ytterst allvarligt
med lastkapaciteten. Det är också ytterst allvarligt det som står under tidtabell och bränsleförbrukning. Det här resulterar nu i att Föglöborna får en
långsammare färja, från att tidigare ha haft en 25 minuters gång nu kan
komma upp till 35 minuters gångtid.
Genom åren har det talats om kortrutt på Föglö. Det har varit en målsättning att uppnå förändringar och förbättringar. Vi har varit eniga om det i lagtinget och landskapsregeringen genom åren. Resultatet av den här anskaffningen blir det motsatta. Det här talar klart och tydligt för att vi nu måste
börja diskutera ett kortare sjöpass mellan Degerby och Svinö så att vi bygger
ut vägarna på Föglösidan och så att vi bygger ut vägarna på Svinösidan och
därmed får ett kortare färjpass och en rimligare trafikservice för Föglöborna
och andra som använder linjen. Huruvida det sedan ska bli något kortare
tunnelpass där färjpasset är tycker jag blir en framtida fråga. Nu är det viktigt
att damma av de gamla ritningarna och beräkningarna om kortare färjpass
till Degerby. Nu har vi fått motsatsen, det är en utveckling som går starkt
bakåt.
Frågan om farligt gods och färjfästena är sådant som man kan leva med,
men det är dålig förvaltning och dålig skötsel politiskt av den här frågan.
Summan, herr talman, är egentligen inte att det föreligger en dålig upphandling för själva upphandlingen fungerar även om beslutet fattades för sent i
förhållande till upphandlingslagstiftningen. Upphandlingen var hyfsade, men
det som hände efter upphandlingen, alltså uppföljningen under byggnationen
och mottagandet är bristfälligt.
Vem är det då som har det politiska ansvaret i det här sammanhanget? Det
är föregående landskapsregering och det är den här landskapsregeringen. Det
går lätt att visa på vilka punkter man har det här ansvaret. När det gäller den
föregående landskapsregeringen är det lantrådet, som har en särskild roll i
sammanhanget, det är ansvarig minister, Runar Karlsson, som har ett särskilt
ansvar och det är naturligtvis chefen på trafikavdelningen som sitter på ett
sådant ansvar som gör att den personen också är med i det politiska ansvarstagandet. Här har fokus varit på den utsedda projektchefen. Det är naturligtvis riktigt, men det är inte det vi har att diskutera i det här rummet utan här
är det de övriga nämnda personernas ansvar. I nuvarande landskapsregering
är det på samma sätt, lantrådet, trafikministern Runar Karlsson och Veronica
Thörnroos och det är chefen för trafikavdelningen.
Hur sköter man då en sådan här ansvarsdiskussion? Är det här rätt tidpunkt att göra det på, jag tycker att finansutskottet bör diskutera det här allvarligt. När bör vi föra den politiska ansvarsdiskussionen för det som politiskt
har gått snett i den här frågan. Vilka ska formerna vara? Jag skojade med ledamoten kollegan Runar Karlsson om att vi kunde tänka oss ett löneavdrag
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för att sätta in pengarna på en fond för hanteringen av Skarven framöver.
Han tyckte att det skulle vara bättre att sätta det på fritidskassen för Skarvens
personal. Det är möjligt, jag tycker också att den gamla metoden med prygel
på torget är att ta i lite. Skämt åsido, herr talman, så vet jag inte hur ett politiskt ansvar ska mätas, det är antagligen väljarna som sist och slutligen har
det avgörandet i sin hand. Som det nu är så läggs det ekonomiska ansvar som
tas ut i det här sammanhanget på ålänningarna. Det läggs på alla ålänningar.
Även om folk säger att jag har tagit mitt ansvar i den här frågan har de inte
gjort det. Det är ålänningarna som betalar misstagen.
Avslutningsvis, herr talman, en lättare fråga och det är tjärasfaltbeläggningarna. Jag delar uppfattningen som har framförts om att det är alltför dyrt
för en sådan situation som vi är i. Vi bör eftersträva ett slutförvar på Åland
utan läckage. Eller om det finns företag på Åland som kan hantera det här på
ett sätt så att det rimmar med den miljölagstiftning som vi har så bör man
istället söka dem. Jag håller med dem som har föreslagit att finansutskottet
särskilt bör gå igenom alternativa lösningar. 1,2 miljoner för det här känns för
att till stor del vara bortkastade pengar. Vi behöver de pengarna till annat i
vårt samhälle än till den här typen av insatser. Jag föreslår att man bygger ett
underlag på Åland där det inte blir något läckage av miljöfarliga ämnen. Sedan är det möjligt att man kan blanda det genom åren så att högen så småningom kan minska. Tekniken bör därmed hjälpa till och det är möjligt också
att en landskapsförordning kan hjälpa till.
Sedan avslutningsvis utöver mina fyra punkter, herr talman, kort så vill jag
säga att jag tycker att landskapsregeringen bryter mot budgetlagstiftningen i
landskapet när man inte tar upp kända kostnader för avbytarservice. När
grundbudgeten visar sig inte kunna genomföras på grund av att lagstiftningen inte är i skick, känner man till att det ökar på våra kostnader jämfört med
grundbudgeten stadgar lagstiftningen att man måste redovisa det för lagtinget. Det gör man inte, man bryter mot lagstiftningen.
Talmannen
Det var en viss överskridning av taltiden med sex minuter.
Ltl Roger Jansson

Nå, det var måttligt. Tack!
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Ledamot Roger Jansson borde klä sig i peruk och domarkappa när han delar ut rätt- och felbetyg för bl a Skarven. Det var inte så
många år sedan jag stod i lagtinget och bestred lantrådet Roger Janssons vägran att lämna ut handlingar. Högsta förvaltningsdomstolen
sade att detta beslut ledde Roger Jansson till rättelse. Säkerheten kan
man lämna därhemma. När de gäller fel i Skarvenaffären så har vi lagen
från 2006 som de flesta här i lagtinget har varit med om. Där har förvaltningschefen ett rättschefsförfarande att följa det han har gjort. Så
länge det pågår kan man ha en politisk åsikt, men att komma och döma
och utöva normkontroll på rättsväsendets bekostnad håller inte.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag har gjort ganska mycket under mina dagar, mycket dåligt, en del bra. Det dåliga liksom det goda får jag naturligtvis stå för
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själv, men det har inte med den här diskussionen att göra. Jag har ingen
domarfunktion i det här sammanhanget och jag har inte utövat någon,
utan jag har talat om det politiska ansvaret som ska mätas ut i den här
salen, på olika sätt. Det gör man i form av enskilda ledamöter, i form av
partier och sedan är det väljarna som utkräver ett sådant ansvar. Vi har
som ledamöter i lagtinget en uppgift att diskutera det politiska ansvaret
när det föreligger sådana frågor. Det var den enda roll jag påtog mig att
jag målas i andra färger är jag van med.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det är inte synd om någon i det här sammanhanget. Det
som ledamot Jansson sade i början var att med erfarenhet från hans tid
som lantråd kunde han säga vad som var rätt eller fel i förvaltningschefens åtgärder. Han kunde peka ut att den och den var skyldig, projektchefen var inte särskilt skyldig osv. osv. Vad är det annat än en rättegång, vad är det annat än perukklädd domare med domarkappa som delar ut betygen i lagtinget. Politiska bedömningar är en annan sak, rättsväsendet ska vi värna om och det är vår uppgift, men inte att sätta sig
över rättvisan och öppenheten.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! När det gäller den frågan som ledamoten Erland nämnde
och beskyllde mig för så seglar jag vidare i samma båt tillsammans med
Ålands landshövding och skäms inte överhuvudtaget. Vi hade samma
uppfattning i frågan, det redogjorde jag för och det var det jag uttalade
mig om.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Herr talman! Inför byggandet av Skarven var jag landskapsregeringens
representant för Föglö, det kunde vara 2002-2003, och gavs garantier
för att en halvtimmes turlista med det nya fartyget skulle kunna hållas.
Nu ser vi hur det är. Vidare tog ledamot Jansson upp det här med att
bygga ut vägarna över holmarna från Föglö och Svinösidan. Jag kan
hålla med om att det kanske är ditåt vi måste ta oss. Jag ser fram emot
den kortruttsplan som vi beställde vid senaste budget att vi får börja behandla den här.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jo, det var inte bara det att man lovade en halvtimmes tur
utan man gav nog sken i det skede av att man skulle försöka få ett fartyg
som gick snabbare än det tidigare som tog 25 minuter. Många hade förhoppning om en 20 minuters eller 22 minuters överresa och nu kan det
bli uppemot 35 minuter så det är en väldig försämring, procentuellt sett.
Också det visar att man tänkte sig en snabbare överfart än att man
gjorde Skarven till ett tvåvägsfartyg, att det gick lika åt båda hållen, det
blev en kraftfull ökning av investeringen. Ett sådant fartyg borde användas på en rutt som är högst 15-20 minuter, i princip över ett bredare
sund. Det är många märkligheter också i själva planeringen. Resultatet
har blivit negativt.
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Ltl Torsten Sundblom, replik

Herr talman! Jo, det jag sade var 30 minuter mellan avgångarna, 22-23
minuters tid för överfarten. Tänker man på ett fartyg som Skarven är
byggd går det tyngre i vattnet och därav drar det lite mera bränsle per
sjömil. Det är negativt i det här fallet.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Som ledamot Sundman var inne på här tidigare förefaller
det som om de årliga driftskostnaderna genom ökade personalkostnader, ökad bränsleåtgång genom fartygets tyngd och långsamhet, kanske
inte fördubblas, men kanske inte så långt därifrån. Kalkylerna för en fastare förbindelse till Föglö förbättras väsentligt. Vid sidan av det rena
tunnelalternativet som redan har diskuterats och som jag inte mera tror
på av olika skäl, vore ett kortare färjpass som skulle ta ungefär 15 minuter ett alternativt i framtiden på det kortare passet än tunneldragning.
Det kortare färjpasset börjar bli allt mer intressant tack vare erfarenheten vi nu har vunnit.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Herr talman! Det var ett intressant anförande som ledamoten Roger
Jansson hade. Jag vill börja med att nämna polisanmälan där vi nu har
en dans mellan de stora elefanterna, förvaltningschefen, landshövdingen
och uppenbarligen har ledamoten Jansson också klivit in i den dansen.
Jag säger inte om det var rätt eller fel, jag kan inte göra polisanmälan
nu, jag kan inte ta ställning till det, men jag hade önskat att landskapsregeringen hade fått behandla anmälan förrän den gick in. Det hade varit min önskan, nu blev det inte så, men man kan leva med det också.
När det gäller ledamoten Janssons fundering om kortruttstrafik till
Föglö känns det helt rätt. Jag känner att jag för ett resonemang som är
på samma nivå, dvs. ett kortare sjöpass inledningsvis mellan Föglö och
Svinö och kanske i ett senare skede en kortare tunnel där.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! När det gäller polisanmälan vill jag för min del inskärpa
att jag är säker på att revisionsrapporten, med kompletterande utredningar, hade resulterat i en polisanmälan, men den hade då varit specificerad på vilka problem som man polisanmälde. Huvuddelen av det
som finns i revisionsrapporten är sådant som sköts på tjänstemannaplan, genom korrigering av rutiner, t o m eventuella prickningar av
tjänstemän osv. men det ligger under allmän åtalsnivå, därför blev det
så många som blev utpekade i samband med den generella polisanmälan. Jag tycker att felet som gjordes politiskt, precis som minister
Thörnroos angav, var att ärendet borde ha tagits upp i plenum för att ha
spjälkats upp på ett korrekt sätt där en del av de beslutande i slutändan
hade kunnat bli polisanmälda.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Herr talman! Jag delar ledamoten Janssons åsikter. Nu har vi en polisanmälan in blanco vilket i princip gör att vi alla är polisanmälda. Det är
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en väldigt konstig situation som man blev satt i som trafikansvarig, när
man eventuellt, kanske är polisanmäld och kanske min avdelningschef
är det också men ändå inte. Nu är det den verkligheten som vi har och
då får vi jobba utgående från det. Vi får hoppas att polisanmälan visar
vem som är skyldig och icke skyldig, om det ska väckas åtal eller inte.
Jag tror också att det här hade lett till en polisanmälan sist och slutligen.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! I bedrövelsen får vi väl ändå glädjas åt att varken minister
Thörnroos eller vår sittande talman behöver sitta här med handfängsel,
arbetet fungerar ändå.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Några ord om den ekonomiska analysen vilket långt motsvarar det som den här landskapsregeringen tycker. Vi skriver i allmänna
motiveringarna om att inkomsterna totalt sett trots ökningen är på en
allvarligt låg nivå och vi säger helt klart att den ekonomiska situationen
förutsätter att de åtgärder som landskapsregeringen tidigare redogjort
för och igångsatt fortsätter enligt riktlinjerna. Det kan hända att det
fanns ett rubriceringsfel i tabellen vad gäller det ackumulerade underskottet i förhållande till vad som beskrevs i den röda boken. Vad gäller
inkomsten och överföringen från utjämningsfonden finns de tydligt i tabellen. Jag känner ett bättre stöd i det som frisinnad samverkan för fram
vad gäller analysen och med ekonomin och vad som behöver göras än
vad som framkom under socialdemokraternas gruppanförande.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Tilläggsförklaringen borde ha funnits under raden grundbudget under det ackumulerade över/underskottet. Efter att ha läst den
röda boken bredvid har jag som sagt var sett felet. Det borde också ha
varit under grundbudget nettoåret isolerat. Där har man samma teknik.
Det borde här under ha funnits en förklaring så skulle vi ha vetat vad det
är frågan om. Jag hoppas att finansministern håller med om att i den
här tabellen det redovisade underskottet för finansåret 2011 är 23 miljoner euro och för 2012 13 miljoner euro, åren separerade.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Eftersom nickningar inte hörs utåt väljer jag att svara: Ja,
det stämmer!
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Det gör att alla förstår att vi har ett svårt sparbeting framför oss när vi har de här siffrorna i botten trots att de har blivit bättre.
Det är en synnerligen allvarlig situation när vi har ett underskott 2012
redovisat här på 13 miljoner euro när vår målsättning var att få balans i
budgeten just för det året. Vi har ett ordentligt beting framför oss på det
sättet.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Det är väl så att det mesta börjar bli tuggat och malet redan,
kanske redan på flera varv och kanske redan förrän debatten startade. Det
man skulle önska och som jag redan har framfört på många varv, är att det
skulle vara mera fart på budgetsaneringen. Det är onödigt att upprepa allt det
som vi sade i spörsmålsdebatten. Från Ålands framtids sida är vi försiktiga att
kritisera landskapsregeringen för de sparbeslut man tar, vi understöder och
tycker att det är bra, men fortfarande rullar man ett stort underskott framför
sig. Det är inte det här lagtinget utan nästa lagting som kommer att ha ett
ganska stort underskott att hantera och det är inte riktigt bra. Samtidigt låter
det sig inte göras bara på ett år, det förstår vi alla att konsekvenserna skulle
bli orimliga. Det borde vara mera fart, man borde ta mera konkreta sparbeslut i raskare takt. Det har jag sagt flera gånger så det är onödigt att upprepa
sig.
Om vi kallar det här för den allmänpolitiska delen av den här debatten som
har varit den här eftermiddagen har det pratats mycket om att stöda och stimulera småföretagarna, det är någonting som vi stöder fullt ut. Däremot när
man pratar om att stöda småföretagarna så ser man på undersökningarna,
olika pejlingar som görs bland småföretagare är det inte så mycket stimulansåtgärder och stöd man efterlyser. Det man efterlyser mest är minskningen av
byråkratin. Det är byråkratin som företagare upplever som orimligt. Det kostar inte så mycket att försöka underlätta förutsättningarna för småföretagarna på det sättet utan tvärtom kan det spara en del kostnader inom förvaltningen om man tar bort mycket onödigt krångel som man håller på med.
När man pratar om småföretagarna vill jag säga ett par ord om jordbruket.
Småföretagare är något hedervärt, jordbrukare är någonting helt annat. Det
finns en väldigt stor okunskap om vad EU:s jordbrukspolitik går ut på och
dess konsumentstöd. Det handlar inte bara om böndernas EU-bidrag om vi
kallar det för det. Tittar vi på den sista budgeten, årsstaten för detta år, som
landskapsregeringen gav ser vi att man först signalerar att man lägger ner utbildningen för näringen, man signalerar att man kommer att minska på utvecklingen av näringen genom de minskade anslagen till försöksstationen,
man kommer att försämra avbytarverksamheten. Egentligen tog man inte
upp något anslag överhuvudtaget när det gäller investeringsstöden som ledamoten Anders Englund och jag påpekade i en finansmotion.
Av de här fyra områdena är de alla allvarliga, men det mest allvarliga är avsaknaden av investeringsstöd. Det finns inga möjligheter att investera om det
inte finns investeringsstöd. Finns det inte investeringsstöd stannar hela utvecklingen upp. Jag vill säga innan jag går in på de konkreta momenten i tillläggsbudgeten att det som förvånar mig oerhört mycket när jag var på frisinnad samverkans näringslivsseminarium var att sysselsättningen för den
åländska sjöfarten, dvs. de ålänningar som var sysselsatta i sjöfarten är precis
lika stort som inom hela livsmedelsklustret. Hade jag fått frågan hade jag
trott att det hade varit en betydligt större andel sysselsatta inom sjöfarten än
inom livsmedelsklustret. Därför frågade jag Bjarne Lindström om det kunde
stämma och svaret var att det kunde stämma. Jag hoppas, när vi pratar om
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dessa förhatliga EU-bidrag, att man förstår att det faktiskt är en stor del av de
sysselsatta inom det åländska näringslivet som vi pratar om.
Herr talman! De anslag som jag tänkte beröra är att jag noterar, jag tror
inte att någon har sagt det, men kanske någon har sagt det, att 57 000 euro
tas upp under revisionsbyrån och det vet vi att handlar om retroaktiv löneutbetalning. Det här är ett ärende som inte riktigt hedrar förvaltningen. De polisanmälningar som har varit hedrar inte heller förvaltningen. Jag vet att det
är komplicerat jag vet att det är svårt att få saker och ting att fungera. Det är
andra regler som gäller inom förvaltningen än inom t ex ett privat företag,
men då måste man försöka ändra regelverket och de beslut som man tar nu
måste vara i paritet med den lagstiftning som gäller. Det har varit för mycket
som har gått fel väg sett ur landskapsregeringens synvinkel på sistone och det
är illa.
Jag noterar också att man räknar med en inkomst på 71 000 euro när det
gäller svinavelsstation. Det är givetvis en väldigt begränsad marknad och det
är marknaden som sätter priset. Det är bra att man säljer för annars blir det
bara kostnader. Om man tänker på vad lösdriftsstallet kostade eller vad anläggningen kostar idag att bygga är det en ganska blygsam summa, men som
sagt jag har förståelse för det. Det är marknaden som sätter det priset.
Jag har lärt mig att de finansmotioner som vi lägger från Ålands framtids
sida åker ett varv i papperskorgen, men sedan brukar de alltid komma i tillläggsbudgeten. Jag är därför lite förvånad för vi motionerade faktiskt om att
man skulle sälja rubbet. Att man skulle sälja mark, skog och mycket av de
områden vi hade, därför är min fråga, var är resten, försäljning av fastigheten
det borde finnas mycket mera under det momentet än svinavelsstation.
Herr talman, när det gäller Skarven, det är ett ärende som har diskuterats
på många varv, det är inte frågan om annat. Den som är intresserad har haft
möjlighet att läsa granskningsrapporten, det är inte så mycket nytt som nu
presenteras i tilläggsbudgeten. När det gäller 1,8 miljonerna som man hoppas
på som förseningsböter noterar jag att ltl Danne Sundman var lite inne på att
det kanske inte blir någonting. Är det inte så att det är lika bra att man konstaterar det, för visst ligger det mycket i det som sades att den dag Ålands
landskapsregering eventuellt vinner, det vet man inte, den här tvisten finns
det inget bolag att hämta pengar ur, speciellt när man schabblade bort bankgarantierna. Hade man haft bankgarantierna i kraft hade det varit något helt
annat. Om det är någon som lever i den tron att det kommer att bli någonting
är det dags att lyfta katten på bordet.
Till sist, herr talman, hur var det ltl Roger Jansson sade, enklare ärende,
han pratade om tjärasfalten. Jag noterade att miljöministern sade att man
hade blandat ihop alltsammans och därför måste man lösa det här på det sättet att man tar en kostnad på 1,2 miljoner för 19 ton tjärasfalt. Mig veterligen
hade landskapsregeringen själv en konsult som har tagit prov i de här högarna. Det är två olika högar som man har märkt ut att här finns den asfalt som
har över 1 000 ppm och här finns den som inte har det. Jag förstår inte det
där riktigt.
Jag blev också rätt förvånad över det anförande som ltl Gun Carlson hade.
Jag håller med i sak, det gör jag absolut, men det är ändå centerns trafikminister som äskar om de här pengarna. Det har varit väldigt många regeringsförhandlingar i plenisalen idag måste jag säga, ovanligt mycket.
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Om man tittar på det här är det 1,2 miljoner som är upptaget för 19 ton
tjärasfalt om jag förstår det rätt. Av dem har det visat sig att det är 4 000 ton
som är över 1 000 ppm. Enkel matematik säger att det handlar om 300 000
istället för att transportera bort det som har för höga värden och se till att
man kan använda resten på ett praktiskt sätt, som man faktiskt gör både i
Finland och i Sverige. Det som är ännu mera förvånande är att man pratar
om att privatisera och minska kostnaderna. Här går man precis tvärsemot
igen. Alltså man ska bygga en upplagringsplats på ett område på ett hektar
istället när det faktiskt finns privata företag. Jag vet om den här tvisten, jag
tror att den idag t o m är uppe i tingsrätten, men nog är det ett märkligt
ärende att det kan vara så här oerhört låst att man inte försöker komma överens, att man inte försöker förlikas. Nog skulle man kunna spara bra mycket
pengar med det här anslaget om bara viljan skulle finnas.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Man bör jämföra äppel med äppel och päron med päron.
När det gäller att jämföra två näringsgrenar med varandra brukar man
använda sig av produktionsvärdet, man brukar använda sig av sysselsättningseffekten och direkt till näringen inklusive klustren. Det som
framkom på frisinnad samverkans seminarium var att direkta sysselsättningen i sjöfarten var lika stor som den totala sysselsättningen i
livsmedelsklustret. Skulle vi sedan jämföra äppel med äppel kommer vi
till att den totala sysselsättningen i sjöfartsklustret är, åtminstone utgående från den tidigare klusterutredningen som ÅSUB gjorde, ungefär tre
gånger större än i livsmedelsklustret. Det betyder att livsmedelsklustret
är väldigt stort, däremot är produktionsvärdet inte riktigt jämförbart
med sjöfartsklustret. Jag håller med om den siffra som ledamot Eriksson gav, men det var att jämföra äppel med päron.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Saken var den att jag inte nämnde någon exakt siffra. Jag
kom inte ihåg den exakt. Jag var ganska säker på var den låg men jag
brukar inte vilja nämna en siffra förrän jag brukar bekräfta den och jag
hann inte göra det nu. Jag letade i datorn men fick inte fram den. Just
på frisinnad samverkans näringslivsseminarium blev jag väldigt förvånad när man från ÅSUB:s sida höll det här föredraget och pekade på
sysselsättningen. Jag tror att om många i det åländska samhället skulle
få den frågan skulle de svara helt annorlunda. De facto vad är den isolerade sysselsättningen. Ltl Jansson har rätt, vi har rätt båda två fast vi
använder oss av två olika beräkningsgrunder. När de handlar om EUbidragen och den här klappjakten som också har varit här inne i lagtinget har det stora konsekvenser. Det handlar inte om att dela ut
pengar till ett par jordbrukare som de facto inte gör någonting utan det
har mycket större konsekvenser än så.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Nu har jag inte heller alla siffror i huvudet även om jag har
dem ganska välplacerade särskilt när det gäller sjöfartsbiten. Siffrorna
som framkom är direkta sysselsättningen på Åland av ålänningar i sjöfarten. Tar man totala sysselsättningen inom den åländska sjöfarten blir
siffrorna tre gånger större. Det var inte det vi diskuterade nu. Det påver-
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kar sedan det höga produktionsvärdet som finns i sjöfarten tack vare att
vi har den här externa sysselsättningen så väldigt hög. Det är frågan om
stora investeringar dessutom. Jag vill minnas att livsmedelsklustret sysselsätter ungefär 1 500 personer. Sjösysselsättningen och landsysselsättningen inom sjöfarten är ungefär samma siffra. Det var den jämförelsen ledamoten Eriksson tyckte att var väldigt till fördel för livsmedelsklustret och till den delen är vi helt överens, det var den. Men i den
totala klustereffekten är det en väldigt stor skillnad.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Ja, det är sant, till fördel och till fördel för en viss näring.
Jag vill inte skönmåla i en eller annan vinkel utan vi ser att vi har ett försämrat sysselsättningsläge. Då borde det vara väldigt väsentligt att vi
håller vid liv, uppmuntrar, alla näringar som skapar stor sysselsättning,
oberoende hur stor eller liten procent i det åländska näringslivet. Jag är
ganska väl insatt i det åländska näringslivet, men jag blev förvånad när
jag såg den här jämförelsen mellan direkt sysselsatta ålänningar, märk
väl det var det jag pratade om. Det finns både produktionsvärde och det
finns både det ena och det andra.
Det jag ville säga med det här är när inte landskapsregeringen av någon konstig anledning kommer med något anslag för investeringsstöd
till jordbruket stannar den näringen upp och det är det som är grunden
för hela livsmedelsklustret, annars finns det inget livsmedelskluster. Situationen börjar bli allvarlig och jag förstår inte varför man bara ligger
på det här och inte tar upp anslag. Det måste man veta bakom landskapsregeringen att det behövs anslag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Herr talman! Jag tog också fasta på det som ledamot Anders Eriksson
sade om de olika klustren, livsmedels- och sjöfartsklustret. Båda är intressanta och nu har ledamöterna Roger Jansson och Anders Eriksson
försökt reda ut det här. Det visar sig i alla fall att livsmedelsklustret är
mycket betydelsefullt även om det bara är en tredjedel av sjöfartsklustret. Det här med småföretagare och jordbrukare delar jag helt och hållet
ledamot Anders Erikssons uppfattning om. Jag vill, som jag har sagt i
min intervju för en vecka sedan, införa alla de här i näringslivet. Det är
viktigt att alla behandlas likvärdigt, att alla får förutsättningar att expandera. Därför är det viktigt också att det finns möjligheter att få investeringsstöd.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Jag tar fasta på det sista, jag håller med om det. Det borde
vara en hederskod för oss alla att alla företagsgrupper, befolkningsgrupper oavsett vad vi pratar om i politiska sammanhang borde behandlas
lika. Det borde inte bli en behandling av en grupp på grund av att
messarspalterna blåser i en viss riktning och en annan behandling av en
yrkesgrupp för att messarspalterna blåser i en annan riktning. Det är det
som gör en lite mörkrädd stundtals. När näringsminister Torbjörn Eli-
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asson säger att det är viktigt med investeringsstöd är den naturliga följdfrågan varför det inte finns anslag? Vi vet att lagtinget kommer att
stänga till sommaren, vi vet att det inte kommer att finnas anslag. Jag
tror att näringsminister Torbjörn Eliasson vet att det inte finns anslag
till dags dato när det gäller investeringsstödet till lantbruksnäringen.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Herr talman! Vi vet också att investeringar har ringverkningar och när
det gäller den här typen av investeringar som vi nu pratar om handlar
det framför allt om byggnader. Det smittar av sig, på ett positivt sätt, på
våra småföretagare och det sker också ute i regionerna, vilket är mycket
intressant.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Alla brukar ha 100 dagar när man fått ett nytt jobb, att
komma in i saker och ting så jag vill absolut inte på något sätt efterlysa
allt för tydliga svar av näringsministern. Vi helt eniga om det vi säger
men det som är problemet är att det inte finns något anslag. Det är den
frågan som jag ställer till landskapsregeringen och som jag tycker att näringsministern kunde passa på och svara på. Flera talare har redan sagt
tidigare att vi vet att det inte heller finns medel för avbytarverksamheten, men ändå finns det inte anslag i tilläggsbudgeten så det är någonting
som är lurt. Det har centern och liberalerna inför öppen ridå också visat
att det är.
Avslutningsvis kan jag för mitt vidkommande säga att jag har haft
förmånen att ha haft väldigt många arbeten men det absolut tråkigaste
och tyngsta som jag har hållit på med var när jag hade mjölkproduktion
och satt fast 365 dagar i året. Det var det absolut värsta som jag har jobbat med. Det måste finnas en fungerande avbytarverksamhet om det ska
finnas en grund för det åländska mejeriet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Det har förekommit en vulgärdebatt om jordbrukarkåren,
men jag kommer personligen aldrig att delta i en sådan. Vi behöver ett
jordbruk, vi behöver ett livsmedelskluster. Det finns investeringsstöd
inom ramen för LBU-programmet med delvis europeiska pengar för att
investera. Jag kan inte programmet exakt så att jag här kan säga i vilka
anläggningar man kan få det stödet och exakt till vilka delar det nationella investeringsstödet har kunnat finnas för. Man har ju gått in för ett
visst system via LBU-programmet och där finns det möjligheter. Därför
vill jag bara säga och det kan säkert bekräftas att det inte är uteslutet att
få investeringsstöd som det ligger till just nu. Den delen har vi inte rört.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! När det gäller det första har jag heller aldrig beskyllt finansministern för att ha tagit del i vulgärdebatten mot lantbruksnäringen. Jag noterar att det från det liberala partiet flera gånger har uttalats
stöd. Det har varit värdefullt för yrkesutövarna. Hösten var väldigt tung,
det kände jag själv. Däremot blir det en lite märklig situation om jag står
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här i talarstolen och upplyser finansministern om hur lite anslag det
finns kvar. Det finns nästan noll kvar, det kan finansministern få reda på
om han tar kontakt med dem som disponerar de här anslagen.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Det moment som stipulerar om investeringsstöd rent nationellt, vid sidan av LBU-programmet, med förra veckans beslut som
har offentliggjorts nu torde det inte finnas så mycket medel kvar. Någon
information som säger att investeringsstöd via LBU-programmet skulle
vara utraderade finns inte, där löper programperioden på fram till 2013.
Det finns investeringsstöd via LBU-programmet med delvis EU-pengar,
delvis nationella pengar. Sedan har man här valt att i viss mån i alla fall
ge investeringsstöd via sidan av LBU-programmet och det är väl där som
pengarna håller på och tryter.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Det är riktigt det som sägs, men också när det gäller LBUprogrammet så är det inte bara EU-pengar utan det krävs också nationell motfinansiering. Det som skulle vara det viktiga är ändå om landskapsregeringen anser att det finns pengar kvar för investeringsstöd. Jag
vet inte var de finns, men om de finns så är det väldigt bra om man går
ut med information om att det finns, te x på en presskonferens eller på
annat sätt för att upplysa om hur läget ligger till. Uppfattningen ute hos
näringen, som jag uppfattar det, är att det är lapp på luckan att man anser att det inte finns anslag. Därför kunde den här tilläggsbudgeten ha
hjälpt upp det. Det är många tilltänkta investeringar, byggnationer, osv.
som näringsministern nämnde, som nu stannar upp innan de ens har
kommit från planeringsbordet. Det är inte bra.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade. Diskussionen avbryts här och fortsätter vid lagtingets plenum inkommande onsdag den 28.4. De som finns upptagna på talarlistan
kvarstår till onsdagen.
Remiss
2

Specificerad kravnivå vid miljökonsekvensbedömningar
Landskapsregeringens framställning (FR 18/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Minister Katrin Sjögren

Herr talman! När de gäller miljöarbetet visar det sig att EU-samarbetet har
varit framgångsrikt. När de olika politikområdena utvärderas inom EU får
miljöpolitiken ett hyfsat bra betyg. Det är det område som är minst byråkratiskt och som faktiskt når bäst resultat. Kommissionen har framfört synpunkter. Vi har fått en formell underrättelse, tillika som Finland har fått, på
att landskapslagstiftningen inte till fullo uppfyller direktiven om MKB, miljökonsekvensbedömning, för planer och program.
Avsikten med den tidigare lagframställningen, som lades fram under lagtingsåret 2005-2006 var att så förenklat som möjligt kombinera MKB-
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planebestämmelserna med projekt, planer och program. Där har vi nu delvis
fått lite bakläxa. Den nu aktuella framställningen innehåller specificerad
kravnivå vid miljökonsekvensbedömningar. Ett förtydligande och komplettering av gällande MKB-lagstiftning, en hel del lagteknik. Genom förslaget specificeras kravnivån på bedömningen av vissa myndigheters planer och programs miljöpåverkan.
Speciellt viktigt i framställningen är det uttryckliga bestämmelser med
krav på MKB på planer och program, som vid eventuellt genomförande kan
ge skador på livsmiljön i områden som ingår eller kan komma att ingå i nätverket för Natura 2000. Det är det viktigaste materiella innehållet. Landskapslagen om naturvård får en helt ny paragraf, 24 a paragrafen.
I MKB-direktivet hänvisas till habitatdirektivet och habitatdirektivet innehåller hela Natura 2000 systemet. Det här innebär i sin tur att större planer
och program för olika verksamhetsformer måste undergå en miljökonsekvensbedömning och eventuellt modifieras förrän de kan genomföras.
I samband med bedömningsförfarandet spelar landskapets och kommunernas myndigheter en central roll. Det handlar om planer och program som
myndigheter utför. Jag kan ge exempel på den avfallsplan som landskapsregeringen har tagit fram där vi också har haft ett MKB-förfarande med samrådsmöten. Förslaget innehåller även bestämmelser med krav på MKB av
planer och program som rör miljöfarlig verksamhet inom andra områden än
jordbruk, skogsbruk, fiske, energiförsörjning, transport, avfallshantering osv.
I bestämmelserna ingår även krav som innebär att den myndighet som ytterst
ansvarar för bedömningen även ska höra andra myndigheter och beakta deras synpunkter. Man vill ha ett brett förfarande och få in tvärsektoriell kunskap.
Här föreslås att landskapsregeringen ges en utökad förordningsfullmakt
som gör det möjlighet för landskapsregeringen att i alla tänkbara fall överväga när det ska utföra en MKB för en plan eller ett program och vad som ska
gälla i samråd mellan myndigheter. Jag tror att jag slutar där, herr talman.
Talmannen
Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Tredje behandling
3

Godkännande av avtalet med Andorra om upplysningar i fråga om skatteärenden
Lagutskottets betänkande (LU 27/2009-2010)
Republikens presidents framställning (RP 16/2009-2010)
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 enlighet 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.
Andra behandling
4

Ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 6/2009-2010)
Landskapsregeringens framställning (FR 16/2009-2010)
Vtm Gun-Mari Lindholms lagmotion (LM 1/2009-2010)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Herr talman! Inledningsvis vill jag förklara att senast när det här var uppe till
första behandling var det flera av oss som var på ÅHS styrelsemöte och därför
inte deltog i debatten. Vi har ju möjlighet att även under den här delen av debatten diskutera och debattera. Jag vet att det är ett idogt arbete som utskottets medlemmar har sysslat med i utskottet och jag tackar alldeles särskilt
den minoritet bestående av oppositionsledamöterna Roger Jansson och Carina Aaltonen för deras arbete som har varit framåtsyftande och också visar
på att man är beredd att höja dels grunddelens belopp, men också tilläggsdelen.
Den lagmotion som vi lade i början av mars, 10 mars i år, de nivåerna är
baserade på de fakta som man fick sig till livs i utskottet tidigare och där vi
tyckte att det fanns ett rimligt skäl att höja det till den nivån som är föreslagen. Grunddelens belopp skulle höjas till 500 euro och den fulla tilläggsdelen
som ska beviljas skulle vara 950 euro. De här baseras på uppgifter som utskottet har fått sig till livs tidigare, men de uppgifterna har också blivit korrigerade. De ligger närmare det som finns i reservationens nivåer. Lagmotionen är inte endast en indexjustering utan också en frisering uppåt av de här nivåerna.
Det där kan man säga att är 20 euro, 40 euro eller 50 euro hit eller dit, det
är också mycket tal om själva principen. Ska man göra den här förhöjningen
överhuvudtaget. Majoriteten har gått på landskapsregeringens linje och föreslår att man inte gör en höjning vare sig av det ena eller det andra beloppet.
Nivån har inte ändrats sedan 2001. Utskottet har också erfarit att tanken
var att det årligen skulle justeras efter index, men det här har kommunerna
inte gjort. I andelen pengar kommunerna har fått från landskapet har också
den här indexjusteringen innefattats, men kommunerna har valt att inte göra
det. På de sättet kan man säga att kommunerna egentligen har fått mera
landskapsandelar än vad man har givit ut till sina medborgare.
Det här är ett resonemang som visar att det enda rätta är att åtminstone
indexjustera det. Det har sagts tidigare i debatten och jag har själv också anfört det i samband med remissen, att lagtingsledamöternas arvoden har indexjusterats, men det här beloppet har inte blivit det. Vi kommer också ihåg
den debatten när vi skulle ta bort våra dagtraktamenten och mycket annat
som rör arvoden och lagtingsledamöternas olika förmåner så var det ganska
infekterad diskussion. Då var det t o m ledamöter som sade att det inte går att
vara lagtingsledamot om man inte har de olika förmånerna.
Nå, ser man då till det här, tror ni att det är så väldigt många som kan vara
hemma i lugn och ro med sina små barn med den här nivån på det stödet
man får? 390 euro är alltså föreslaget och det är det som majoriteten i utskot-
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tet har gått in för att är den rätta nivån, åtminstone för tillfället eftersom man
inte föreslår något annat. Man säger däremot att man inte är nöjd med det
och man hänskjuter det till landskapsregeringen att de ska komma med ett
nytt förslag så småningom. Det vet vi ingenting om när och om man kommer
med det.
Bästa ledamöter, det är nu vi har en möjlighet om vi vill ändra det här. Den
som tycker att det här är en okey nivå, med 390 euro, röstar naturligtvis för
att det ska vara på 390. Den som tycker att den är oskäligt låg, att de är ojämlikt behandlade jämfört med andra för att indexjusteringen borde ge vid handen 447 respektive 893 euro istället för det föreslagna 390 respektive 777 röstar för det.
Saken är ganska enkel för mig för jag har drivit på den här frågan i säkert
tio års tid att den här summan borde upp. Vi fick igenom för många år sedan
att barnbidraget skulle upp tio procent, men det, mina vänner, är väldigt
många år sedan så index har säkert ätit upp det. Nu har vi återigen en möjlighet att förbättra för barnfamiljer. Jag riktar mig alldeles särskilt till centern
eftersom jag vet att åtminstone tidigare har centerkvinnor drivit frågan, att
det arbete kvinnor gör i hemmet ska uppvärderas. Här är nu en möjlighet i
konkret handling som man kan göra någonting för att förbättra kvinnornas
situation, för det är mest mammorna som stannar hemma.
Vi vet också att idag kommer småbarn mycket tidigare ut i barnomsorg, för
man har inte råd att vara hemma. Skillnaden kan man säga till sitt försvar om
man inte tänker tänka annorlunda än vad man har visat hittills, skillnaden är
inte stor mellan 390 och 447. Nej det är den inte, det är 57 euros skillnad,
men 57 euro kan göra skillnad. Man kan handla ganska mycket mat för 57
euro för en liten barnfamilj.
Jag vädjar till er att ni tänker på det som ni många har gått ut med i val,
man ska stärka de hemmavarande kvinnornas arbete. På vilket annat sätt kan
man visa det än att gå med på det här. Liberalerna har talat om mera pengar i
börsen, här är också ett sätt att komma till konkret handling genom att höja
det här.
Jag tycker att det är trevligt att vi är så pass många här i salen som har
kunnat ena oss runt det här, runt en lagmotion. Jag kommer inte för min
egen del att driva de nivåerna utan vi kan försöka kompromissa. Det är
många som pratar om i andra sammanhang att man ska kompromissa och
vara pragmatisk, det här är ett förslag att kunna vara pragmatisk och kunna
kompromissa. Vi har nivåerna 447 respektive 893. Jag har förstått också i
den inledande debatten vid den första behandlingen att det lades ett förslag
till den fortsatta behandlingen de nivåerna och det stöder jag och jag vädjar
till er andra att ni tänker om.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! Jag ska dela upp mitt anförande bara i två delar den här
gången. Av samma skäl som vtm Lindholm och ledamoten Gun Carlson med
flera här i salen så var jag frånvarande i fredags när det här debatterades,
men tyckte ändå att den kunde gå till andra behandling för någon tur via
stora utskottet behövs inte i den här frågan. Debatten då och själva ärendet
visar att vi nu lever i den upp och nervända världen. Jag ska återkomma med
det längre fram. Jag hade tänkt börja med det kommunistiska manifestet från
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1917 hur man då genomförde barndagvården i Sovjetunionen, men jag valde
att börja lite senare för att spara tid.
På 1960- och 1970-talen präglades familjepolitiken av att kvinnorna skulle
fås ut på arbetsmarknaden. Det här har faktiskt lyckats bäst i Norden på
Åland. Idag har vi, hör och häpna, en större del av kvinnorna ute på arbetsmarknaden än vad vi har männen ute på arbetsmarknaden. Det skulle man
inte ha trott. På 1980-talet ville de borgerligt tänkande politikerna återupprätta lite av hemmets betydelse för barnen, alltså att sätta barnen mera i centrum var vårt resonemang då. Då kom hemvårdsstödet. På Åland var det
främst frisinnad samverkan och centern som drev den frågan. När obunden
samling fick stämma i landskapspolitiken hakade man på. Särskilt socialdemokraterna, men även delar av liberalerna var bromsande i den här processen.
För mig och för frisinnad samverkan har det varit viktigt att utveckla den
här stödformen som ett viktigt komplement både för barnen och för föräldrarna i familjepolitiken. Frisinnad samverkan har som parti alltid gått till val
med att främja vården av barn i hemmet vid sidan av en tillräcklig extern
barndagvård. I lagtinget har vi t o m motionerat om en utveckling av systemet
till att innefatta ett system med barnomsorgspeng. Det skulle bli höjden av
likställighet i familjepolitiken. Motionen ligger obehandlad ännu i social- och
miljöutskottet. Självklart hoppas vi också den här gången på obunden samlings initiativ att i samband med justeringen av hemvårdsstödslagen till och
med i marginalen höja nivån på hemvårdsstödet som pengamässigt är på en
mycket låg nivå. Åtminstone kräver rätt tågordning att vi inflationsjusterar
stödet, det skedde senast 2001, för snart tio år sedan. Lagtinget bör skämmas
i den här frågan hur man behandlar familjerna och familjepolitiken.
Så till den upp och nervända världen. Hemvårdsstödet är en del av frisinnad samverkans, centerns och obunden samlings politiska grundpelare som
jag har fattat de två övriga partierna. Nu har centern hoppat av och socialdemokraterna är vår nya partner. Jag vill ta tillfället i akt och gratulera socialdemokraterna. Det är mycket smart när klokskapen och praktiken får vinna
över gammal ideologi. Om centerns linje i den här politiken hittar jag ingenting positivt att säga. Jag uppfattar också liberalerna som mera intresserade
av en höjning nu än vad centern är. Om inte världen är upp och ner är åtminstone åländsk politik upp och ner.
Så, herr talman, till den praktiska delen. Mycket förhandlingar pågår om
den praktiska delen, men jag aviserar att jag kommer att föreslå att motionens förslag i 4 och 6 paragrafer till inflationsjustering ska godkännas i andra
behandling i enlighet med reservanternas förslag. Motiv till det är dels att i
förhållande till lagmotionen har inflationen varit lägre än vad vi fick uppgifter
om när lagmotionen skrevs, som vtm Lindholm här redogjorde för. Därför
har vi den halverade höjningen så det blir politiskt ännu lättare det här. Den
kanske viktigaste motiveringen finns i reservationen, kommunerna har redan
fått de här pengarna genom landskapsandelarna, särskilt inflationshöjningar
men sannerligen många gånger med nivåhöjningen för socialsektorn i samband med landskapsandelsreformen.
Jag vill avsluta, herr talman, med att filosofera kring om det här inte går.
Nu ser det rätt så bra ut när det gäller närvaron här i lagtinget att det skulle
kunna gå, särskilt när vi har några kloka regeringsmedlemmar i social- och
miljöutskottet närvarande. Landskapsregeringen avser att till 1.1.2012 både
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inflationsjustera och höja nivån enligt den diskussion som har förts bakom
kulisserna och i korridorerna. Tidigare utlovade socialminister Katrin Sjögren
förändringen till senast 1.1.2011 att det skulle komma till lagtinget hösten
2010. Det har man varit tvungen att ändra av praktiska skäl så det kommer
att ta längre.
På grund av den förseningen som vi också har kunnat verifiera i utskottsbehandlingen, föreslår vi i minoriteten att vi tar det nu så att vi inte får ytterligare fördröjning i den här rättvisefrågan. Inflationsjusteringen jämfört med
det landskapsregeringen planerar sker med det här förslaget ett år tidigare.
Om vi förlorar det här slaget har vi ändå vunnit kriget eftersom landskapsregeringen med all säkerhet kommer att föreslå det här dock försenat och kraftigt försenat må vi tillägga. Kanske man t o m föreslår en nivåhöjning, vilket
skulle vara nödvändigt och efterlängtat. Så om liberaler och centern vill inhösta den här pyrrhussegern må de få göra det. Tack!
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Det var trevligt med den här historiska och ideologiska
tillbakablicken och det är sant att socialdemokraterna inte i något nordiskt land är riktigt förtjusta i det här hemvårdsstödet eftersom inte alla
kan nyttja den tjänsten av ekonomiska skäl. Nu är det så att bl a ledamot
Roger Jansson har varit med och stiftat en garantilag som säger att vi
ska ha minst samma förmåner som i riket. Eftersom socialdemokraterna
följer lag och ordning som har kommit till beslut i demokratisk ordning
finns det ingen annan ordning än att vi ska ha motsvarande som i riket,
minst. Däremot är det ideologiskt intressant att frisinnad samverkan
som i allmänhet är så emot bidrag just i den här frågan är väldigt bidragspositiv. Ibland brukar jag undra om det är något psykoanalytiskt
motiv som ligger bakom.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Det satiriska kan jag naturligtvis tillsammans med andra
skratta åt, men det är en felaktig analys av den borgerliga politiken som
jag har företrätt i 40 år där samhällets uppgift huvudsakligen är att ta
hand om dem som behöver tas hand om. I familjepolitiken så är det
barnens väl och ve som är det väsentliga. Det är viktigt att barnen kan
uppfostras av sina föräldrar, att barnen när föräldrarna arbetar kan vara
i en god barndagvård. Det är för oss väldigt viktigt inom familjepolitiken, sedan är det andra delar av socialpolitiken som är alldeles centrala i
vår ideologi, men inte att man ska sprida ut pengarna fritt till alla. När
det gäller familjepolitiken är det särskilt barnfamiljerna som har det
ekonomiskt jobbigt. När de kommer upp i medelåldern så blir det bättre
och när de kommer upp till min ålder blir det riktigt bra, ekonomiskt för
dem i alla fall.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Det är det att det saknas ofta utvärderingar av stödets effekter. Jag tror inte att det finns någon sådan analys på Åland, men det
vi vet är att det är kvinnor som tar ut det här. Det är högst 5-6 procent
män som tar det här, fast vi har haft det nu snart i 30 år. Varje år har
man sagt att jo, det är allt fler män som nu kommer att ta ut hemvårdsstödsmöjligheten. Ur jämställdhets- och jämlikhets synvinkel gynnar det
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bara vissa familjer. Det är fortfarande ett bidrag, alltså ser man på det
strikt ekonomiskt är det skatter bort från kommun och stat när inte
kvinnorna jobbar och sedan är det kostnad för kommunen. Precis som
en kollega till ledamot Jansson sade är det inte någon bra ekonomisk affär det här med hemvårdsstödet och framför allt så är det inte rättvist.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Tyvärr finns det inget svar på det här så man kan inte säga
att det är åt det ena eller andra hållet och både kollegor av den ena
schatteringen och av den andra schatteringen vet och inte jag heller. Jag
har med intresse studerat bilaga 1 i landskapsregeringens framställning
som anger hur många kvinnor och män som tar ut hemvårdsstödet för
2005-2008 och preliminära uppgifter för 2009. Jag ser i den tabellen
att överlägset bäst har man varit på att ta ut det i Jomala kommun. Där
har den största andelen av föräldrarna gjort det. Det skulle vara bra om
Jomala kommun kunde göra en utredning. Hur har det här påverkat utbyggnaden av institutionsplatser? Har det haft någon betydelse eller
inte? Jag tror att det har haft en betydelse för Jomala kommun och därför har Jomala vunnit ekonomiskt på det här. I Mariehamn som är
större, men inte lika stor per enhet är situationen annorlunda.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Gun Carlson

Herr talman! Jag får tacka så mycket för de många bevisen för centerns framsynthet när det gällde införande av hemvårdsstödet. Det är sant att vi var för
det. Vi tycker fortfarande att hemvårdsstödet är väldigt viktigt. Jag vill ändå
tillägga att jag själv många gånger har sagt att man brukar kalla hemvårdsstödet för en kvinnofälla, jag brukar kalla det för en trygg barnfålla, för jag
anser att det är bra för barnen. Så långt är vi överens, kanske allihop här.
Som center och regeringsparti har vi ansvaret för helheten. Vi måste
komma ihåg när vi tog upp indexjusteringen av de totala landskapsandelarna
i senaste budgetbehandlingen så var det också för centerns del alldeles klart. I
och med det skulle man inte utöka, lägga på nya kostnadsdrivande verksamheter ute på kommunerna under det här året när vi har de uteblivna indexjusteringarna med i budgeten, eller rättare sagt att vi inte har dem eftersom vi
tog bort dem. Det här är rimligt och bevis på ansvarstagande att vi inte nu vill
påföra kommunerna nya kostnader.
Vi har redan under den här perioden nytt barnomsorgsförslag, handikappserviceförslag och vi har också utkomststödslagen och ingen vet riktigt var de
bor, vilken kommun som i sista ändan måste betala mer för det här. Vi ska
inte lägga på flera kostnadsdrivande åtgärder. Centern är fortfarande för att
vi ska ha en så stor valfrihet som möjligt för föräldrarna. Det här är ett led i
valfriheten, man skapar ett gynnsamt hemvårdsstöd.
Min slutkläm blir att centern stöder helt och hållet utskottets betänkande.
Vi är också helt eniga om att den här uppmaningen till landskapsregeringen
snarast återkomma med en reviderad och moderniserad hemvårdsstödslag.
Visst kan man hålla med motionärerna och oppositionen om att det är en låg
nivå vi har, men vi måste ändå se till att vi skapar en ny bra lag i frågan. I vårt
arbete måste kommunerna också ges tillfälle att vara med, vilket de inte är
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nu. De har inte varit tillfrågade i den här frågan. En väl genomarbetad ny
hemvårdsstödslag i den här frågan där det säkert blir en höjning. Det finns
många skäl till det, men inte just nu. Min slutkläm blir att centern stöder utskottets betänkande.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Herr talman! Ltl Gun Carlson säger att centern tar ett stort ansvar i den
här frågan och man borde fråga kommunerna först hur man ställer sig
till det här. Man ska inte komma med några nya kostnadsdrivande utgifter för kommunerna. Nu förhåller det sig så att kommunerna under alla
år, från 2001 och framåt, har fått landskapsandelar, som har varit beräknade på basen av att det här stödet skulle höjas, vilket kommunerna
inte har gjort. Är det rätt ledamot Gun Carlson?
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Ja i det här skedet tycker vi från centern att det är rätt att
låta landskapsregeringen göra en helt ny framställning där man beaktar
allting. Man kan säkert resonera, man kan säkert räkna fram att man
under åren har låtit bli att indexförhöja i respektive kommun. Det är sällan kommuner gör det om de inte får uppmaning från landskapsregeringen. Nog vet vi det. Vi måste ha en tydlig lagstiftning i den här frågan
när man för en gång för alla fastslår. Jag återkommer till det jag sade om
att när vi i budgeten tog bort den uteblivna totala indexjusteringen för
landskapsandelarna, då sade centern att man inte får påföra nya kostnadsdrivande verksamheter under det här året.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Herr talman! Nu är det här inte kostnadsdrivande eftersom man har fått
landskapsandelar redan för det. Tycker man alltså att det är rätt att
kommunerna har innehållit det som egentligen borde ha betalats ut till
den rättmätiga, alltså till någon av föräldrarna som är hemma med
hemvårdsstöd. Man har låtit bli det och det har inte landskapsregeringen reagerat på och det har ingen reagerat på. Vi vet att idag blir det ett
skägg på 57 euro. Det tycker centern och liberalerna att det är okey att
kommunen håller de pengarna inne istället för att betala ut till den som
rättmätigt borde få dem. Det är nu ledamot Gun Carlson, som man kan
ändra på det här. Häng med på det här tåget nu Gun Carlson.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Centern har redan deklarerat vad vi stöder. Vi stöder utskottets betänkande som det föreligger och förväntar oss en ny framställning om ändrad hemvårdsstödslagstiftning som beaktar det som
behöver beaktas och som görs i samråd med kommunerna. Det är det vi
stöder.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Inom det här politikområdet har ledamot Gun Carlson och
jag alltid varit stabila bundsförvanter. Vi har haft absolut samma uppfattning i de här frågorna, men så är det nu inte mera. Kommunerna har
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tagit pengarna till annat. De har fått den här ersättningen till barnfamiljerna, men i och med att lagstiftningen inte har hängt med har den inte
betalats ut. Vore det inte moraliskt korrekt att korrigera det här som vi
föreslår i reservationen för 2002 till 2009. I förslaget till reservationen
har vi räknat bort indexjusteringen för 2010 eftersom den var borttagen
av landskapsregeringen i landskapsandelarna. Vi har förfarit indexmässigt på ett absolut korrekt sätt gentemot kommunerna. Är det en korrekt
moral att förfara på annat sätt än det som vi har gjort?
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Jag skulle inte vilja använda moral i det här ärendet eftersom vi säger att det här regleras i en kommande framställning så låt
oss lämna det. Allting är föränderligt, man kan inte ha samma åsikt om
allting. Nu är situationen som den är och vi tycker att ska vi göra det här
nu eftersom den här ändringen nu berör det som i första hand var tanken, alltså adoptivbarnen, tvillingbarnen och barn från andra länder och
också barn med funktionsnedsättning. Låt oss göra den förändringen
som den var tänkt och sedan komma med en väl genomarbetad hemvårdsstödslagstiftning där man kan ta till sig allt som måhända är rätt
och riktigt. Man kan räkna allting på olika sätt.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Enligt statistiken som landskapsregeringen har presenterat för oss hade vi 2008 815 familjer som alltså fick ungefär 50 euro för
lite i månaden i förhållande till vad som ledamot Gun Carlson och jag
och några till har lovat dem tidigare. Varje år som det här inte sköts
2010, 2011 i sin helhet kommer vi att ta av de här familjerna de här
pengarna, samtidigt som vi överför till kommunerna de här pengarna
genom konstruktionen av landskapsandelsreformen både den tidigare
gällande och den nu gällande.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Det är inte så att utskottets majoritet vill ta någonting av
någon. Det är inte det som är tanken med det här. Man kan vända allting till svart eller vitt hur man vill. Man vill ha en väl genomarbetad, det
säger jag för femtielfte gången nu redan, hemvårdsstödslagstiftning,
som beaktar det här, men som också görs tillsammans med kommunerna. Vi brukar annars vara väldigt måna om att kommunerna ska få höras
i olika sammanhang och få vara med om behandlingen. Så ska vi också
göra den här gången tror jag.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Jag tänkte när jag hörde vissa delar av debatten att om barnen
lyssnar på det här kommer de säkert att börja gråta över allt elände. Om
kommunerna lyssnar kommer de också säkert att gråta, alla 16. Är det verkligen så att vi har det så eländigt inom barnomsorgen? Det är en fråga, den
andra är hur man fördelar de pengar som används till barnomsorgen.
I och med att vi har en allmän diskussion om den här nivågarantin kan det
vara värt att se lite på vad Åland har för förmåner inom detta område. Andel
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av åldersklassen i barn upp till sex år som är i dagvård, är på Åland 45 procent och i riket 39 procent. Dvs vi har en mycket mera omfattande barndagvård. Kostnaderna för dagvården här är betydligt mycket högre, nu hittar jag
inte en text på den siffran, men det är i varje fall så.
När det gäller hemvårdsstödet är det svårt att säga exakt vad det är eftersom det består av flera delar, en grunddel och en prövningsbar del, men
ser vi generellt under övrig barndagvård och ser på stöd för hemvård och privat vård av barn, euro/invånare är det 85 euro på Åland och 78 i riket.
Det finns andra liknande indikatorer på att Åland betalar mer per barn per
invånare och vi har en mer omfattande barndagvård. Är det då så orimligt att
landskapsregeringen i samråd med kommunerna försöker se över hela barnomsorgsfältet och se vad som är det bästa, rent ideologiskt är det hemvårdsstöd eller är det barndagvård eller är det någonting annat? Den här landskapsregeringen har som måttstock naturligtvis barnens bästa, men också
arbetslinjen, att det är bra för samhället, det är bra för de enskilda, det är bra
för familjen om man kan få sin försörjning via arbete i första hand, men inte
under alla perioder.
Visst är det värt att diskutera hemvårdsfördelningen mellan man och
kvinna och hemvårdsstödet i förhållande till andra stödformer. Med den utgångspunkten att har vi råd med barnomsorg i den omfattning som vi har
idag ska vi naturligtvis fortsätta med det och kanske utveckla den. Det är inte
så givet att man ska satsa en särskild summa på hemvårdsstödet utan vidare
beredning utan att se över hela systemet var man använder pengarna på
bästa sätt för barnens, familjens och arbetsmarknadens bästa.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Det att landskapsregeringen ska se över helheten förvånar
mig lite att man inte tar chansen när man har haft den redan nu eftersom man har lagt detta förslag och man har lagt ett förslag om barnomsorgslag. Då kommer samma resonemang jämt och ständigt var gällande för den här biten med hemvårdsstödet. Det finns alltid bitar man
borde se på för att ytterligare få helheten. Jag förstår faktiskt inte riktigt
ltl Erlands resonemang för att se helheten. Här ligger nu på lagtingets
bord för tillfället både barnomsorgslagstiftningen och hemvårdsstödslagstiftningen. Jag har lite svårt att hänga med i det resonemang som ledamoten Erland nu för.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag får passa på och förtydliga mig. Helheten är det som
finns bakom det förslag som man nu har lagt fram och som social- och
miljö har behandlat, det är just barnens och familjens bästa, arbetslinjen. När det gäller hemvårdsstödet måste man utvärdera det närmare
för att kunna bestämma i detalj hur det ska utformas och vilken nivå det
ska ha och framför allt i det läget som vi har.
Jag har noterat under dagens lopp att man ser positiva signaler och
det har varit lite av julafton med stöd av både det ena och det andra. Jag
tror att man ska tänka efter mycket noggrant när det gäller kommunernas ekonomi de närmaste åren och där ingår hemvårdsstöden som en
viktig komponent. Helheten är också att ta hänsyn till alla faktorer.
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Landskapsregeringen har lagt fram förslag som är väl genomtänkta och
balanserade.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Stöd till både det ena och det andra får stå för ledamoten
Erland. Vi har gjort våra prioriteringar och visat på hur vi ser på de bitarna vad gäller den här frågan. Det som förvånar mig ytterligare är att
den här debatten som vi nu håller höll vi för nästan exakt ett år sedan.
Då var ledamoten Erland väldigt positiv till att utforma den som det nu
föreslås från oppositionens sida. Nu har vi dessutom hamnat i den situationen att det enda vi gör är att vi bibehåller den nivå som det tidigare
har varit. Vi har indexjusterat det och gör inte som landskapsregeringspartierna tycks göra, man skickar signalerna att man inte tycker att det
här är bra, att det får ett mindre värde än vad det hade när det en gång
genomfördes. Vi från vår sida har visat en väldig förmåga att faktiskt
kompromissa i den här frågan om vi utgår ifrån att vårt första förslag
handlar om en barnomsorgspeng och det här förslaget som nu ligger
från minoriteten i utskottet är att man gör det minsta i alla fall att man
bibehåller det stöd man har.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Personligen ska jag inte lova något extra i stöd över landskapsbudgeten förrän vi har sett lite mera ljus i tunneln. När det gäller
min uppfattning för ett år sedan måste jag säga att den byggde på en felaktig uppfattning om barnomsorgsstödet som helhet. Jag hade faktiskt
inte trott att vi har en så pass stor omfattning på barnomsorgen och så
höga stödnivåer. Därför ser jag det som ännu mera motiverat att man
ska se över just den här delen. För ett år sedan ville jag att man skulle
höja stödet. Jag ville markera att hemvårdsstöd, förskola och liknande
är viktigt men vi ska också kunna finansiera det och ta ansvar för kommunerna, se det i ett större perspektiv, dvs. arbetsmarknaden, familjen
och ekonomin.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Ledamot Erland resonerar kring kostnaderna för barnomsorg i riket kontra Åland och menar att vi har högre kostnader för barnomsorg på Åland. Om vi t ex tar 6-års verksamheten, förundervisningen,
är den helt kostnadsfri i riket, medan här får föräldrar betala varje månad för sexåringarna, året innan de börjar skolan. Det är en väldigt stor
kostnad för familjen. Jag tycker inte riktigt att ledamot Erland presenterar hela bilden.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Nej, absolut, det stämmer, jag presenterar inte hela bilden.
Jag visar bara på barnomsorgen i stora drag där andelen av den här åldersklassen på Åland är 45 procent och i riket 39 procent. Det är väsentligt om man har en mer omfattande verksamhet. Det kan vara mycket
möjligt att sexåringarna som ledamot Aaltonen hänvisade till borde få
mera stöd. Det är någonting som man måste försöka utarbeta underlag
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för att se om det är någonting där som skulle göra det bättre för familjen, för barnen och för arbetsmarknaden. Ändå, om vi ser på de reformer av barnomsorgen och hemvården som nu finns i lagstiftningen och
det som landskapsregeringen lägger fram är det ändå positiva reformer.
Vi ligger på en hög nivå när det gäller barnomsorgen i stort och från
denna nivå blir det bättre trots ekonomiska kristider.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Det är ingen som ifrågasätter att vi inte ligger på en hög
nivå och vi ska ligga på en hög nivå när det gäller barnomsorgen, men
när det handlar om ersättningen för hemvårdsstödet där ligger vi kvar
på 2001-års penningvärde. Alla andra löner osv har gått upp medan
hemvårdsstödet står kvar. Det är lite märkligt att ledamot Erland har en
insändare i tidningarna på hösten 2008 där han går ut och säger att det
är dags för realistiska reformer för barnomsorgen, som t ex ett justerat
hemvårdsstöd och sedan idag är det inte relevant längre. Än är det hit
och än är det dit. Det är inte bra!
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det här är precis det som Obama säger change – att ändra
åsikt. Hösten 2008 visste jag inte lika mycket som jag vet idag och det är
jag väldigt glad för att det går framåt – change.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Minister Katrin Sjögren

Herr talman! Det är sant det som utspelar sig nu, jag tror att det var ledamot
Roger Jansson som sade det, det är en form av ett ordkrig. Vi är helt överens
om att vi ska se över nivåerna. I fredags när det här debatterades första
gången önskade jag att jag hade kunnat vara här, men jag var tvungen att
vara på tre ställen samtidigt så det gick inte riktigt. Det är väl ingen lag, som
jag under den här mandatperioden har fått titta på med dumstruten så
många gånger. Förslag förslaget när lagen var pålappad och den tog sin modiga tid i utskottet fick jag höra att jag hade missbrukat mitt förtroende och
en massa andra sådana saker. I fredags blev det grädden på moset att jag
skulle känna skam och skuld, riktigt klassiska härskartekniker. Det tänker jag
inte göra. Jag tänker inte känna någon skam, jag tänker inte känna någon
skuld. Landskapsregeringen har haft en plan hela vägen.
I handlingsprogrammet står det att vi skulle lappa på hemvårdsstödslagen,
det som hade det största behovet, det som hade släpat efter i åratal, det var
föräldrarna som hade adoptivbarn, EU-barn och det var ett tvillingtillägg.
Den lagen förde landskapsregeringen till lagtinget, sedan vet vi att den var
knölig och den var öppnad och den var pålappad och den var dåligt skriven
och det ena med det tredje. Vi drog tillbaka den, då hade landskapsregeringen
att välja på att ta den tid det skulle ta att revidera hela lagen. Vi gjorde den
bedömningen, vi ansåg att de grupperna var så prioriterade, de som hade
väntat så länge på att få en hemvårdsstödslagstiftning, alltså de familjer som
har adoptivbarn, tvillingfamiljerna och få i ordning de här med EU-barnen.
Landskapsregeringen och socialbyrån har gjort ett stort arbete med att bereda barnomsorgslagen. Skulle jag ha fått önska, skulle jag ha haft hur myck-
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et resurser som helst så skulle jag ha satt på lagtingets bord både en ny barnomsorgslag och en reviderad och modern hemvårdslagstiftning. Så ser inte
verkligheten ut. Det är där den största skillnaden är, vi har olika syn på hur
verkligheten ser ut på andra sidan caféet.
Oppositionen skrev redan vid det första försöket en lagmotion om att man
skulle höja nivåerna. Vi hade kostnadsberäknat till 100 000 euro, vi har kostnadsberäknat vad en höjning skulle göra, en översyn visar att vi pratar om
500 000 euro för kommunerna. Vi behöver räkna på lagen precis som vi
måste göra på all socialvårdslagstiftning. Herre min tid vilket liv det har varit
ute i kommunerna med handikappservicelagen. Jag känner mig som en åsna
mellan två hötappar, dels lagtinget och sedan kommunförbundet. Det ska jag
säga att jag lyfter på hatten för ltl Jörgen Strand som är i kommunförbundets
styrelse och som kör en linje. Det sitter åtminstone frisinnad samverkan och
socialdemokrater i kommunförbundets styrelse, jag vet inte om det finns någon obunden där. De har varit väldigt tydliga med landskapsregeringen. Lägg
locket på, vi vill föra dialog med landskapsregeringen, vad tänker ni genomföra för sociala reformer? Det har jag också försökt lyssna på.
Så här var planen och den fullföljer vi. Att tillrättalägga de största missförhållandena i hemvårdsstödslagen, fixa det för adoptivföräldrarna, de som har
tvillingbarn och EU-barnen, företagarna, sedan skulle vi revidera barnomsorgslagen. Den ligger i utskottet för tillfället. Sedan ska vi titta på hela hemvårdsstödslagen, alltså att reda upp hela hemvårdsstödslagen som har blivit
pålappad i åratal, se över definitioner, men också se över nivåerna, göra beräkningar och ha det på sedvanlig remissrunda. Jag sade tidigare under året
att enligt socialbyråns arbetsplan beräknar vi att vi ska inleda det här arbetet
efter semestrarna. Vi har tre tjänstemän på socialbyrån, det krävs väldigt
mycket insatser från tjänstemännen när det gäller den sociala lagstiftningen.
Lagmotionen är nu också underskriven av lagtingsledamöter som representerar de tre största kommunerna i landskapet, som är ganska stadda vid
kassa. Vi får inte höra vad de andra mindre kommunerna tycker. Det är just
tycker jag. Vi har diskuterat så här, det kommer att komma en ny hemvårdsstödslag, vi kommer att se över nivåerna. Så är det med den saken. Tack!
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Herr talman! Minister Sjögren ger uttryck för irritation som hon känner
att vi från oppositionen, kanske mer intensivt, driver den här frågan än
vad man har gjort i landskapsregeringen. Det skulle vara intressant att
veta på vilken nivå tycker minister Sjögren att det skulle vara lämpligt
att ha det här hemvårdsstödet? Vilken är hennes vision av hur det här
skulle vara? Sedan hänvisade hon till att det inte är lätt att ha kommuner som kanske inte vill ha kommunrepresentanter i lagtinget, tycker en
sak kanske här och en annan sak hemma, men vi ska också ha det i minnet att den här nivån som minister Sjögren har föreslagit är en sänkning.
En sänkning de facto, det är ingen höjning.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Nej, det är inte alltid irritation, passion kanske snarare. Vi
driver frågor från landskapsregeringen och där har vi också fått prioritera när det gäller sociallagstiftning. Tänk om jag skulle få höra samma
engagemang när vi pratar om utkomststödet. Vi har de facto ett högre
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hemvårdsstöd än man har om man diskuterar garantilagen än vad man
har i riket. Vi ligger på undernivå när det gäller ensamstående föräldrar
med barn som ska ha utkomststöd. Där når vi inte ens upp till det som
de har på fastlandet. Det finns ett jättejobb att göra när det gäller sociallagstiftning i landskapet. Det kommer inte att bli färdigt under den här
mandatperioden. Jag har också fått prioritera när det gäller sociallagstiftning. Där har handikappservicelagen varit extrem viktigt. Nu har jag
sagt, jag har sagt det flera gånger att det kommer att komma en ny hemvårdsstödslag, men vi måste få en rimlig tid att förbereda den lagen. Det
är just och det borde många förstå, speciellt vicetalman Lindholm som
faktiskt har varit ansvarig, då hände det ingenting heller.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Herr talman! Det visar faktiskt på en viss frustration från ministerns
sida. När det gäller att man säger att man driver på vissa frågor. Välkommen att komma med utkomststödslagstiftning, komma med en förenkling vad beträffar stödet till de pensionärer som har väldigt låg inkomst, det har man inte heller lyckats med. Det handlar om att man ska
vara just mot kommunerna. Det kan jag hålla med om men vi vet också
att många i den här salen finns med t ex när vi har kommunförbundets
förbundsfullmäktige, representerar sina kommuner, går till landskapsregeringen och säger att man inte ska ändra landskapsandelarna, men
trots det här i salen så röstar majoritetspartierna, ledamöter i förbundsfullmäktige ändå med regeringen och man tror på landskapsandelarna.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Jag ska jobba allt vad jag kan för att presentera sociallagstiftningen, jag kan bara under den tiden som jag har kvar, men det kräver sin modiga insats. Man kan kalla det frustration, irritation man får
kalla det vad man vill, det struntar jag i. När det gäller pensionärslagen
har vi ett lagförslag. Nu kommer det en bättre sak, nu inför man garantipension i riket, som är ännu bättre för pensionärerna. Vi utnyttjar och
tänjer vår behörighet till max. Vi har ett lagförslag, men garantipension
är ännu bättre för pensionärerna som lever på fattigdomsgränsen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag ville bara hjälpa till i ministerns arbete i den här politiken hon har talat för att hon vill föra, genom att lägga reservationen. I
ursprungsframställningen som lades var det ett resonemang att man
skulle återkomma till den här frågan. Då har man återkommit 2010 så
att man hade varit klar till 2011, det var den politiska målsättningen från
ministerns sida. Nu gick inte det på grund av att den förra framställningen led sina brister och därmed blev hela processen försenad. Nu har
landskapsregeringen skjutit fram sin tidpunkt ett år framåt. Då ville jag
biträda den här politiken som ministern ursprungligen hade att det här
kunde genomföras, åtminstone inflationsjustering från 1 januari 2010.
Det går det här förslaget ut på och det är inte särskilt dramatiskt när det
gäller våra uppfattningar i den här frågan. Den är ju likartad.
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Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Sedan var det detta med juridik och politik. Jag tycker att
vi har haft en jättebra dialog med social- och miljöutskottet. Jag har försökt förklara de personella begränsningar vi har både på socialbyrån och
på lagberedningen och att vi har en arbetsplan. Jag tror inte heller på
den tidpunkten som ledamot Roger Jansson presenterade att det skulle
dra till 2012, det tror jag inte. Vi ska jobba på så snabbt vi bara kan så
ska vi presentera en ny hemvårdsstödslag.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Där har jag gjort min bedömning utgående av den information jag har fått från ministern och den information jag har fått från
tjänstemännen på avdelningen, som är väldigt få precis som är korrekt
uttryckt här och när det gäller lagberedningens lagberedningsprogram
som jag har försökt få fram så mycket information som möjligt ur. Då är
min bedömning att den nya lagframställningen kommer att ligga på vårt
bord hösten 2011. Då kan det inte bli tidigare än 1 januari 2012. Det var
det som avgjorde för mig att istället för att vänta ville jag lägga förslaget
tillsammans med ledamot Aaltonen om att tidigarelägga, åtminstone inflationsjusteringen ett år. Då sparar vi också lite lagberedningsresurser
till landskapsregeringen genom att vi lagtinget helt enkelt gör den här
lilla justeringen, som är relativt obetydlig för alla kommuner dessutom
och som jag vidhåller att man har fått, på olika sätt, ersättning för redan.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Ja skulle det vara så enkelt att de ökade landskapsandelarna och indexjusteringarna skulle kunna gå till hemvårdsstödslagen.
Vi vet också alla hur det ser ut ute i kommunerna och vilket behov det
finns inom äldreomsorgen. Så ser inte verkligheten ut heller om man
sätter handen på hjärtat.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Först så vill jag ge mitt erkännande åt minister Katrin Sjögren. Under de år som jag har suttit här så är hon avgjort den ministern
på den här posten som har visat störst engagemang. Att hon nu känner
att det är tungt att driva de här frågorna har jag full förståelse för. Det är
precis som hon säger att lagstiftningen har varit försummad särskilt efter att vi fick det här klumpsummesystem och för det andra för att man
inte har sett till att det finns tillräckliga personella resurser och kompetens på den här avdelningen. Det är ett tungt arbete som ministern har
tagit på sina skuldror. Samtidigt vill jag säga att vi från vår sida alltid talat om att utkomststödet måste justeras, men det är ingen minister som
förut har tagit emot den bollen utan det är nog den här gången första
gången som vi hör en minister säga att det är prioriterat.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Jag får tacka för det. Det tenderar också, jag tänker på debatten som har varit för hemvårdsstödet som ett fåtal kan utnyttja och
de som verkligen skulle behöva politisk uppbackning och stöd, att den
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rösten hörs sällan i lagtinget. Det är just de som har det absolut tuffast.
Dit hör dem som är beroende av utkomststöd t ex.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Den verklighetsbilden är egentligen frågan om politiska
prioriteringar. Det är klart att det finns stora behov speciellt inom äldreomsorgen. Nu har vi det här stödet och då är frågan ska vi bygga ut nya,
som också måste få kosta, eller ska det här stödet åtminstone ligga på
den nivå som det ska vara för att inte ha blivit mindre under årens lopp.
Lite så resonerar vi, vi har stödet, ska det inte förlora helt i värde måste
man indexjustera det. Det är klart att kommungubbarna säger nej, de
säger nej till allting inom socialförvaltningen, men vi är här för att tillvarata allas intressen. Det måste gå före. Om man bygger på lagar måste
lagtinget också ge medel och där tror jag att var ett stort principiellt fel
när man inte indexjusterade landskapsandelarna i årets budget.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Så ser verkligheten ut, så har det varit förutom att det har
varit ett jättestort reformtryck på landskapsregeringen, så har vi haft
den ekonomiska situationen. Ser man på utvecklingen av landskapsandelarna, jag tror att många av de här kommunerna som går på plus är
landskapsandelarna för socialvården som har fördubblats under några
år. Där tror jag att vi har en del av sanningen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Som jag sade i remissdebatten när det gällde barnomsorgslagen tycker jag att landskapsregeringen är på väg på rätt spår.
Därför skulle hemvårdsstödslagen ha varit följd i färg om man först säger att den subjektiva rätten för barn under tre år som får ett syskon
finns inte längre och där skulle det här vara en följd i färg för att visa att
från landskapsregeringen och nu också från lagtingets sida värdesätter
vi fortfarande möjligheten att använda sig av hemvårdsstöd på samma
sätt som vi gjorde tidigare. Det är också bra om landskapsregeringen säger att man kommer att komma tillbaka till detta i ett senare skede och
se hur man kan jobba med det här vidare. För vår del har vi försökt följa
en politik som har varit väldigt, väldigt rak i den här frågan, dvs vi vill
ytterligare stärka den här möjligheten att också ha vård i hemmet eller
privat vård som ett bra alternativ.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Det gör säkert frisinnad samverkan också, men där sa jag
att skulle jag ha fått önska, skulle jag ha haft mycket resurser skulle jag
gärna ha satt barnomsorgslag och en ny hemvårdsstödslag samtidigt. Då
tror jag att vi också skulle ha kunnat ta udden av den våldsamma kritiken som blev med den subjektiva rätten också, men jag hade inte de resurserna. Så ser verkligheten ut. Jag kan bara beklaga.
Resonemanget om stickspår med barnomsorgspeng, då kan man
börja diskutera en omsorgspeng, då kan alla gamla äkta hälfter som tar
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hand om sina anhöriga, med den rättvisan borde de också få en omsorgspeng som skulle motsvara platser på ett institutionsboende.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Till det sista håller jag helt och hållet med minister Sjögren. Vi har fört ett sådant resonemang i vårt äldreomsorgsprogram som
presenterades här tidigare. Man skulle se möjligheten till att kunna göra
det antingen så att den äkta hälften tar hand om eller så att man också
väljer att köpa den här tjänsten på annat sätt. Jag tror att det är rätt väg
att gå.
Ser vi västerut hur de har valt att använda sig av en barnomsorgscheck, eller barnomsorgspeng har det fungerat bra, jag tror också att det
skulle gå att använda på andra sociala tjänster. Det är ett sätt att tänka,
det låter som musik för mina öron. Sedan förstår jag mycket väl att det
finns begränsningar i den här biten. Den diskussionen har minister Sjögren och jag haft tidigare också om hur lite bemanning man har på sociala sidan.
Återigen ser jag att det som det handlar om i det här skedet är att
säkra upp för framtiden att den ligger minst på samma nivå, sedan har
det ekonomiska läget gjort att man kanske inte kan ta alla steg samtidigt
när det gäller de här bitarna. Därför för vi inte heller resonemanget att
man ska höja det här mera än att hålla det på samma nivå i reellt värde
vad gäller pengen.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Jag betraktar mig själv som en öppet sinnad liberal och
har i den egenskapen att jag diskuterar olika lösningar. När det gäller
socialvård och äldreomsorg är det väldigt komplicerade lösningar. Det
kan man inte sticka under stol med. Ser man på Sveriges hemvårdsstöd
så får man inte det om man är ensam hemma, då ska man ta hand om
andras barn också. Det är ingen egen peng man får utan då ska du också
ta hand om andra barn.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade. Begäres ordet?
Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall. Väcks förslag?
Vtm Gun-Mari Lindholm

Herr talman! Jag föreslår förändringar i enlighet med den reservation som är
undertecknad av ltl Roger Jansson tillsammans med ltl Carina Aaltonen vad
beträffar 4 och 6 paragraferna.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! Jag ber om ursäkt för ouppmärksamheten, men jag ber att få
understöda vtm Lindholms förslag.
Talmannen
Finns det flera förslag?
Under diskussionen har vtm Lindholm föreslagit att ltl Roger Janssons och ltl Carina
Aaltonens reservation och dess text ska godkännas av lagtinget. Eftersom det finns två
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olika förslag, det finns landskapsregeringens framställning och det finns utskottsreservation frågar talmannen om vi kan nöja oss med en omröstning.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! Nu förstår jag min ouppmärksamhet. Jag räknade inte med den
här behandlingsordningen. Jag menar att reservanternas förslag innebär en
förändring i två paragrafer. Landskapsregeringens framställning innehåller
många paragrafer och de ska behandlas en och en. Vi vill inte lägga reservationen som underlag för behandlingen. Den är inte uppbyggd på det sättet.
Den gäller blott och bart tvenne paragrafer och så borde behandlingen skötas.
Talmannen
Talmannen tänkte för att vinna tid föreslå en förenklad behandling, men vi kan också ta
det den formella vägen.
Kan 1 paragrafen godkännas? Godkänd. Kan 2 paragrafen godkännas? Godkänd. Kan 3
paragrafen godkännas? Godkänd. Kan 4 paragrafen godkännas?
Vtm Gun-Mari Lindholm

Herr talman! Jag föreslår lydelsen i reservationens 4 paragraf.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! Jag understöder förslaget och inskärper att det gäller 2 momentet.
Talmannen
Finns det flera förslag? Då sker omröstning. De som röstar för utskottets förslag röstar
ja och de som röstar för vtm Lindholms förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen är godkänd.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Jag skulle önska öppen omröstning i detta ärende.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Herr talman! Jag understöder förslaget om öppen omröstning.
Talmannen
Öppen omröstning är begärd, den är också understödd och kommer att verkställas. Jag
ber ltl Folke Sjölund och ltl Carina Aaltonen att biträda. Omröstningen har utfallit så att
17 ja-röster har avgivits, 8 nej-röster och 5 ledamöter är frånvarande. Således majoritet
för utskottets förslag.
Föreläggs 5 paragrafen för godkännande. Godkänd. Föreläggs 5a paragrafen för godkännande? Godkänd. Föreläggs 6 paragrafen för godkännande.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Herr talman! Jag föreslår en annan lydelse, den som är i reservationens 6 paragraf dock inte första momentet.
Talmannen
Vinner förslaget understöd?
Ltl Roger Jansson

Herr talman! Det vinner understöd trots att slaget var förlorat på förhand.
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Talmannen
Finns det ytterligare förslag?
Under diskussionen har vtm Lindholm föreslagit att 6 paragraf 2 momentet ska få
samma lydelse som i reservanterna ltl Roger Janssons och ltl Carina Aaltonens reservation. Omröstning kommer därför att verkställas. De som röstar för utskottsförslaget
röstar ja och de som röstar för vtm Lindholms förslag röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen är godkänd. Jag
ber JA-rösterna resa sig. Jag ber NEJ-rösterna resa sig. Talmannen konstaterar majoritet för ja.
Lagtinget har godkänt enligt utskottets förslag. Föreläggs 6a paragraf. Godkänd. Föreläggs 7 paragraf. Godkänd. Föreläggs 8 paragraf. Godkänd. Föreläggs 14 paragraf. Godkänd. Föreläggs ingressen i sin helhet. Godkänd. Föreläggs ikraftträdelsebestämmelserna såsom utskottet föreslår. Godkänt.
Lagförslaget är bifallet.
Ärendets andra behandling är avslutad.
Enda behandling
5

Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1.11.2008 - 31.10.2009
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (Sjpn 2/2009-2010)
Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.

Föredras
6

Det svenska språket
Ltl Anders Erikssons enkla fråga (EF 11/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.

Föredras
7

Tillgång till svensk TV via PLAY-funktionerna
Ltl Danne Sundmans enkla fråga (EF 12/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.

Remiss efter bordläggning
8

Åtgärder mot ungdomsarbetslösheten
Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 15/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.

Remiss efter bordläggning
9

Sommarjobb
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 13/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.

Remiss efter bordläggning
10

Frivilligorganisationernas samhällsekonomiska betydelse
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 28/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.
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Remiss efter bordläggning
11

Tilläggsexamen som eko-frisör
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 31/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.

Remiss efter bordläggning
12

Internationaliserad högskoleutbildning
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 29/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls den 28 april 2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades
kl. 17.17).
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Tredje behandling
1

Ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 6/2009-2010)
Landskapsregeringens framställning (FR 16/2009-2010)
Vtm Gun-Mari Lindholms lagmotion (LM 1/2009-2010)
I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid
andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lagförslaget för antagande.
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 enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

För kännedom
2

Tillägg till allmänna motiveringen
Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 83/2009-2010)
Ärendet upptas till behandling senare vid dagens plenum i samband med behandlingen
av nästa ärende.

Remiss
3

Förslag till första tilläggsbudget för år 2010
Landskapsregeringens framställning (FR 19/2009-2010)
Ltl Camilla Gunells m.fl. finansmotion (FM 83/2009-2010)
Behandlingen av ärendet avbröts vid plenum 26.04.2010 då beslut fattades om remiss
till finansutskottet.
Fortsatt diskussion. Kvar på talarlistan står minister Torbjörn Eliasson, lagtingsledamoten Mika Nordberg, ministern Veronica Thörnroos och lagtingsledamoten Anders
Englund.
Minister Torbjörn Eliasson

Herr talman! Trots att siffrorna i tilläggsbudgeten antyder en ljusning så är
läget för den offentliga ekonomin på Åland fortsatt allvarligt. De strukturförändringar som beskrivs i budgeten för 2010 måste drivas igenom och det behövs ytterligare åtgärder för att på sikt anpassa den offentliga verksamheten
till en långsiktigt hållbar nivå.
Näringslivet har inte ännu i varje fall drabbats på samma sätt som landskapets ekonomi. Men vi kan se nya effekter som avviker från tidigare erfarenheter. Exempelvis påverkades BNP negativt både snabbare och starkare
än vad vi upplevt i tidigare lågkonjunkturer. Det ger oss en tankeställare om
att allt inte behöver följa tidigare scenarion. Vi måste ha beredskap och handlingsutrymme att hantera nya framtidsbilder.
Vad jag vill säga, herr talman, är att vi kan hoppas att lågkonjunkturen håller på bottnar ur, vilket vissa tecken tyder på, men att vi inte ska ropa hej förrän vi är över bäcken. Den här gången ska vi vara uthålliga och se till att vi får
en successiv tyngdpunktsförskjutning från offentligt till privat så att vi fortast
möjligt kan nå balans i budgeteringen, bygga upp nya reserver och gå ut
stärkta ur lågkonjunkturen.
910

Tack och lov, får man säga, så har arbetslösheten hittills hållit sig på en i
jämförelse med omgivningen låg nivå, 3,4 procent, men ungdomsarbetslösheten oroar. I denna tilläggsbudget finns därför åtgärder via AMS för att
motverka lågkonjunkturens negativa effekter. Det handlar om praktikantplatser för högskolestuderande, projektet Arbete i fokus samt ytterligare resurser
för att snabba upp behandlingen av stödpengar. Visar det sig att det finns ytterligare behov till åtgärder så har regeringen beredskap för det.
Herr talman! Näringslivet är motorn i samhället, därifrån kommer jobben
och skattepengarna, som vi ska bygga välfärden av. Näringsavdelningen, som
ska se till att förutsättningarna för framgångsrikt företagande är optimala,
har ett kraftigt sparbeting som ska genomföras detta år. Avdelningens budget
bantades med nästan 17 procent, mest av alla i hela förvaltningen. Jag har
försäkrat mig om att min avdelning gör sitt yttersta för att dra sina strån till
den stacken. Trots den tuffa budgeten ska vi kunna hålla ramarna, men vi ska
komma ihåg att det inte är en lätt uppgift och att så tuffa mediciner kräver
mycket av personalen och tär hårt på krafterna. I det fortsatt nödvändiga sparandet måste vi ändå inse att det finns en gräns för hur hårt och snabbt vi kan
gå fram utan att skada vitala funktioner – och det gäller hela förvaltningen!
Mitt och avdelningens jobb är att serva hela det åländska näringslivet på
bästa sätt, med rådgivning, finansiering, kapitalanskaffning med mera. Här
gäller det att inte förlamas i en lågkonjunktur – utan att se möjligheterna! Ur
kaos föds alltid något positivt, att se saker och ting från ett nytt håll, att hitta
nya och effektivare lösningar. Det finns ett ljus i tunneln som vi är på väg
mot. Vi får inte paralyseras utan stadigt gå vidare. Investeringar för framtiden är viktiga och det finns alltid fördelar att göra dem i lågkonjunkturer. Då
behövs arbeten och då är kostnaderna oftast de rätta. Ser man till den totala
offentliga investeringsvolymen gäller det att prioritera rätt så att vi kan styra
investeringar och olika stödformer till sådana projekt som träffar rätt när det
gäller att parera permitteringar och arbetslöshet. Via offensiva åtgärder kan
vi dessutom skapa nya arbetsplatser! Det är också nu som det är läge för att
tänka på nya nischer och idéer samtidigt som vi ser till att redan etablerade
sektorer förblir konkurrenskraftiga och kan utvecklas vidare, här gäller det
allt från sjöfarts- till livsmedelsklustret.
Den här regeringen vill både bromsa och gasa, en svår balansgång men
nödvändig i svåra tider. Att gasa behöver inte bara betyda att ösa ut pengar ur
den offentliga kassakistan. Som näringsminister har jag ansvaret för att näringslivet stimuleras på många olika sätt, så att vi tar vara på entreprenörer
som är villiga att satsa och skapa tillväxt i samhället, till exempel genom att
underlätta generationsskiften i små företag, att erbjuda spetskompetens av
olika slag, att vara med och bygga nätverk och fungera som bollplank för dem
som vill utveckla sina familjeföretag till en ny nivå för att bli intressanta och
solida den dag de ska tas över av nya ägare.
Sådana insatser är också ypperliga instrument i regionalpolitiken, när det
gäller att få landsbygden och skärgården att få kraft att utvecklas. Här behövs
professionell rådgivning och rätt utformade investeringsstöd, som ger kraftiga ringverkningar till småföretagare i olika branscher så att de kan hålla
igång och utveckla sin verksamhet.
Vad beträffar jordbrukspolitiken är en av landskapsregeringens huvudmålsättningar att utveckla konkurrenskraften så att hela livsmedelsklustret och
våra råvaruproducenter är lika starka som sina konkurrenter när stöden suc911

cessivt fasas ut. För uppfyllandet av den målsättningen är investeringsstödet
till lantbruket en viktig stödform. Dessa budgetmedel är nu så gott som slut.
För investeringar inom livsmedelsindustrin och övrigt näringsliv finns fortfarande pengar, medan budgetmedel för stimulans av exportmarknadsföring
tyvärr också är på upphällningen. Redan idag vet vi att det finns behov av och
planer på produktiva nyinvesteringar i exempelvis ladugårdar, lagerbyggnader med mera. För att lyckas måste hela produktionskedjan hållas igång –
helheten är inte starkare än den svagaste länken. Avdelningen avser därför
att återkomma då behovet är tydligare klarlagt.
Herr talman! Näringsavdelningen har tillsammans med företrädare för
livsmedelsindustrin kartlagt framtida utmaningar för livsmedelsklustret. Näringen betonade det starka inbördes beroendeförhållandet mellan råvaruproduktionen och förädlingsindustrin samt behovet av fortsatt utveckling och investeringar för att stärka konkurrenskraften inom branschen. Livsmedelklustret omfattar 1 400 arbetsplatser – faktiskt ungefär en tredjedel av det
prioriterade sjöfartsklustret. Som jag sade tidigare är båda mycket viktiga för
det åländska samhället, var och en på sitt sätt. Båda är mycket viktiga för exporten och för turismnäringen, som ju också är en framtidsbransch. Det är
vårt ansvar att inte spara på krafterna för att hålla dem konkurrenskraftiga i
förhållande till omgivande regioner! Jag vet att entreprenörerna inget hellre
vill än att klara sig utan samhällsstöd, men det är inte vi själva som styr konkurrensförutsättningarna – det är på EU-nivå och globalt som de frågorna
avgörs.
Att jag speciellt nämnt sjöfarts- och livsmedelsklustren betyder självklart
inte att regeringen glömmer övriga branscher – näringsavdelningen är till för
alla, alla ska känna sig välkomna att ta kontakt, presentera förslag och idéer
till hur vi kan utveckla och stärka Ålands ekonomiska motor. Redan efter en
vecka på näringsavdelningen vet jag att det finns stort kunnande och vilja att
kavla upp skjortärmarna och delta i detta spännande arbete! Tack herr talman!
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Jag vet inte riktigt var jag ska börja, men låt mig säga så
här att jag med spänning har sett fram emot en ny näringspolitisk linjedragning, det vore intressant att veta hur den nya näringsministern ser
på sitt arbetsområde. Diplomatiskt vill jag säga att det här anförandet
var väldigt allmänt hållet.
Minister Eliasson sade att det finns en gräns på hur snabbt arbetet
kan gå framåt när det gäller besparingar på näringsavdelningen. Vad
tänker ministern på då? Det vore intressant att veta lite mera konkret.
Han pratade också om behovet av nya offensiva åtgärder, vilka tänker
näringsministern på? För att göra det enkelt så här i början, ge ett exempel åtminstone. Han pratade också om att nya nischer behövs. Vilka
tänker näringsministern på? Var vänlig och ge ett exempel. Det enda
konkreta som framkom var att investeringsstödspengarna var slut, men
det upplyste jag lagtinget om i måndags att så var fallet.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Herr talman! När det gäller besparingarna, ltl Anders Eriksson, måste
alla spara. Jag sade väl klart och tydligt att vi måste fortsätta det även
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om det finns en viss ljusning som man kan skåda lite längre fram. Det är
viktigt att vi fortsätter att spara inom den offentliga sektorn och att vi får
strukturförändringar och att vi kan få in mera på det privata.
När det gäller besparingarna inom näringsavdelningen konstaterade
jag att näringsavdelningen sparar mest det här året, det är faktiskt 17
procent. Jag konstaterade även att det finns gränser för hur mycket man
kan ta innan allvarliga skador uppstår.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Givetvis är det så att det alltid finns en gräns för hur
snabbt man kan gå framåt, men det jag efterlyste var vad näringsministern tänker på när han synbarligen upplever att gränsen börjar bli
nådd.
När det gäller att näringsavdelningen sparar mest kritiserade jag tidigare i remissdebatten, ska vi vara med och bygga en grund, bygga den
framtida välfärden kan vi inte dra bort pengar där framtida pengar genereras, dvs. på näringsavdelningen. Märk väl att det här är ett förslag
som har lagts, ett förslag som vi i lagtinget har efterlyst. När tänker
landskapsregeringen börja konkretisera förslagen? Inte kom det något
desto mera konkret nu heller vad de tänker göra. Det här är inte riktigt
bra, det går inte att bara ha allmänna formuleringar om att man ska
gasa och bromsa utan man måste faktiskt ta konkreta beslut. Det är väldigt viktigt om näringsministern vill ingjuta framtidstro i näringslivet,
att han visar på vilket sätt i en betydligt högre konkretiseringsfas.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Herr talman! Ja, jag tror att om ltl Anders Eriksson får det här pappret
och läser det noggrant så förstår han att det finns en vilja och en vision.
Jag pratade om investeringarnas betydelse. Det gäller hela samhället.
Det gäller sjöfarten, livsmedelsklustret, det gäller överhuvudtaget att
man med hjälp av finansieringarna sätter igång vidare mot framtiden. Vi
tycks vara överens om det, ltl Anders Eriksson och jag. Jag vet inte om
jag behöver säga något mera, jag tycker att jag har pekat ganska klart
här. Näringslivet ska ha allt det stöd i olika former som vi kan ge, rådgivning och även den typ av investeringar som vi kan hjälpa till med.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Också jag har sett fram emot det här talet, men jag kan
inte säga att jag riktigt förstår vad som ska ske och vilken den stora förändringen och förbättringen är efter det här anförandet. Om det tillåts
mig att vara uppriktig, som jag brukar vara, så tycker jag att det var
ganska tyngt av klichéer. Det enda jag kunde förstå var att vi skulle bereda oss på att det kommer tillägg till investeringsstöd inom jordbruket.
Det kan vi t ex förvänta oss, men hur blir det med t ex avbytarservicen?
Där lär ju pengarna vara slut i sommar. Det kanske är en fråga som är
politiskt mera svår att tampas med och därför lämnade ministern bort
den. Hur ska det bli med det, ska det finnas pengar så att kossorna ska
bli mjölkade också efter midsommar?
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Minister Torbjörn Eliasson, replik

Herr talman! Om jag svarar på det först då. Absolut, kossorna ska mjölkas också hela tiden, och det behövs mera kossor som ska mjölkas. Här
pratar jag om en industri. Över hälften av vår industri är faktiskt livsmedelsindustrin. Vi måste utgå från att de ska ha råvaror och det måste
vi se till.
När det gäller investeringar pratade jag inte bara om jordbruksinvesteringar. Jag pratade om investeringar överhuvudtaget. Även om egna
investeringar som landskapet gör, att man lägger in dem så att man parerar t ex permitteringar och arbetslöshet. Jag tyckte att jag var ganska
tydlig där, faktiskt.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag tror att ministern kommer att få det jobbigt om han
tror att han var tydlig. Listan på replikanter talar om att det finns vissa
saker som ändå förblev lite oklara för oss som lyssnade på det här talet.
Nu gällde min fråga avbytarservicen. Hur ska det bli med den, finns det
pengar, hur ska man finansiera verksamheten? Sedan hoppade ministern tydligen över turismen. Det är en näring som är i en djup kris.
Vad ska hända där? När får vi turismstrategin? Det här med byggnadsbranschen vet vi alla att det är effektivt ifall man har arbetslöshet och
om man vill stimulera ekonomin, men hur ser byggnadsbranschen ut?
Kan ministern förklara det. Hur många arbetslösa finns det? Finns det
faktiskt behov av offentlig finansiering för att stimulera byggbranschen?
Jag är tveksam.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Herr talman! Det var många frågor. Turismen, jag nämnde att turismen
var en viktig bransch, men jag uttalade mig inte mer om den. När det
gäller turismstrategin har den varit på gång. Jag var på Visit Ålands
årsmöte samtidigt som ltl Barbro Sundback och där fick jag reda på att
branschen tycker att det skulle vara intressant om man fick ta del av det
arbetet. Nu är högsäsongen på gång så vi återkommer efter den. Det
finns en långt framkommen turismstrategi som man har jobbat på, men
den är inte klar.
När det gäller avbytarservicen är det ingenting som jag medvetet
hoppade över. Där finns inga pengar nu, men vi vet att det måste
komma till en ny lag. Tills den nya lagen har kommit så följer man den
gamla. Så är läget där, vi ska jobba fram en ny.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Det är inte bara kossorna som ska mjölkas utan vi får fortsätta mjölka också näringsministern på ökad konkretisering. Jag tycker
att det var ett intressant jungfrutal, men jag får inte klart för mig vilken
politik som kommer att följa på det. När ministern talar om att när man
sparar kan man inte gå för hårt fram, det är krävande och hela tiden
finns en gräns där man kan spara sönder och förstöra för framtiden. Var
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går den gränsen enligt minister Eliasson och inom vilka verksamheter
anser minister Eliasson att den gränsen håller på att nås?
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Herr talman! Väldigt, väldigt svår fråga, ledamot Camilla Gunell. Jag
tror att det är väldigt viktigt att ha ett öra på rälsen. För det första handlar det om hur personalen fungerar och hur personalen mår. Det är en
viktig fråga och gäller både företag och offentlig sektorn. Det är en viktig
signal att lyssna till. Hur mycket kan man pressa ur människor, men
fortfarande kräva att man ska få ut lika mycket.
Vi prioriterar vård, omsorg och skola, men även de känner sig pressade idag. Vi har väl alla det ansvaret att vi inte ska gå för långt.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Då förstår jag minister Eliasson att det är personalen inom
förvaltningen och övriga enheter som han talar om, att landskapsregeringen håller på och pressar för hårt, att det är den resursen som man
håller på och tära sönder. Det har jag stor förståelse för. Jag tycker för
min del att det är viktigt att landskapsregeringen uppfattar den signalen
klart och tydligt, för har man ingen personal kan man inte heller driva
saker framåt.
Ministern talar också om offensiva idéer som ska skapa flera arbetsplatser. Jag skulle också vara väldigt nyfiken att höra vilka de offensiva
idéerna är för att skapa nya arbetsplatser. Jag håller nämligen med om
att det är viktigt.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack herr talman! Jag vill påminna ledamot Camilla Gunell om att den
budget som nu ligger och pressar lite överallt, faktiskt är tagen av ett
enigt lagting. Det går inte att skylla från sig, vi stod alla bakom den. Det
fanns krav på att man borde ta ännu mera.
När det gäller offensiva idéer har vi olika sektorer som är intressanta,
inom miljösektorn givetvis, inom IT-sektorn finns det mycket idéer. Jag
tänker ta initiativ till att börja jobba på den sidan och se vad som finns
och vad vi kan hjälpa till med.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Jag fastnade för endast en mening, som jag vill replikera, i
det anförande som hölls just. Ministerkollegan Eliasson sade att det alltid kommer gott ur ett kaos. Jag vill säkerställa mig om att minister Eliasson inte anser att det åländska samhället, lagtinget och landskapsregeringen eller möjligen något av regeringspartierna befinner sig i ett
kaos. Kaos hamnar vi i med en sådan situation där vi har ett sådant
budgetunderskott att vi inte mera bestämmer vad vi gör. Vi har den situationen i ett sydeuropeiskt land just nu. Man får inte själv bestämma
vilka mått och steg man ska ta för att balansera ekonomin. Andra ställer
kraven. Då befinner vi oss i kaos.
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Minister Torbjörn Eliasson, replik

Herr talman! Det är ju ett uttryckssätt. Var och en får bedöma hur
mycket kaos det är, men alla kommer väl ihåg hur det var när vi träffades av den här lågkonjunkturen. Nog upplevde vi att det var väldigt jobbigt. Inte är det roligt att plocka bort hundra miljoner från inkomsterna
på några år. Det är klart att vi befinner oss i en svår situation. Det jag
menade var att när man ställs inför en sådan situation måste man tänka
till och tänka om men ofta kommer det ut positiva grejer i slutändan. Så
ska det uppfattas.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Kaos är det väl möjligtvis när det gäller relationerna mellan ministrarna i landskapsregeringen om vi ser till replikrundan i debatten, åtminstone i det ena regeringspartiet. Jag sällar mig också till
dem som ville höra mer om de konkreta åtgärderna. Det enda som var
konkret i anförandet var det som luktade föx, alltså jordbrukspolitiken,
men det finns många andra dofter som är behagliga i näringspolitiken,
t ex turismen, IT-branschen, den nya flean-tech-branschen osv. Där
hade jag förväntat mig lite mer visioner. Core business som näringsavdelningen sysslar mest med, primärnäringarna, livsmedelsklustret som
det ska kallas, är förvisso viktigt och bör också utvecklas och uppdateras,
men det kanske inte är den allra främsta tillväxtbranschen, som ska ta
oss ur det här som minister kallar kaos.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Herr talman! Jag tror att ledamot Danne Sundman är lite överkänslig.
Det kan väl inte ha någon betydelse om jag och finansministern har en
replikväxling i den ton som vi hade nu. Jag tycker inte heller att man ska
raljera och säga att det luktar "föx", som ltl Danne Sundman sade. Det är
det här som vi ska fokusera om. Det är också det jag klart och tydligt har
sagt. Vi ska hantera hela näringslivet och i detta näringsliv ingår industrin och i den industrin ingår livsmedelsindustrin, drygt hälften, och
den behöver råvaror och de ska fram. Det är ingenting att skoja om.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag skojar inte, tvärtom sade jag i mitt anförande att jag
tycker att det doftar gott. Folk i gemen tycker att det luktar illa, men det
gör inte jag. Jag hör till dem som ser det som en viktig näring för landsbygden, men det finns också andra om man pratar om framtidsnäringar
parallellt med primärproduktionen finns det många andra nischer som
borde få uppmärksamhet. Det är väldigt, väldigt stort fokus på just primärnäringarna som inte alls står i paritet till andelen av ekonomin,
framför allt andelen av möjligheten med ekonomin. Det var därför jag
gärna vill se lite visioner av de andra bitarna utan att för den skull ta
bort visionerna om primärnäringarna. Missförstå mig på rätt sätt.
När det gäller replikväxlingen mellan näringsministern och finansministern, visst kan man dra på mun åt det, men nog är det lite allvarligt
om man redan efter några dagar har en sådan här relation ministrarna
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emellan. Det finner jag som en svaghet i regeringssamarbetet, men det
är i första hand en angelägenhet mellan partierna och ministrarna emellan.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Herr talman! Ja, jag tycker fortfarande att ledamot Danne Sundman
faktiskt är överkänslig där. När det gäller tillväxtbranschen, visst
nämnde jag dem också, men hur mycket hinner man prata om på sju
minuter och hur mycket hinner man säkra på en vecka på den här platsen?
När det gäller tillväxtbranscherna blev det väl klart här i en replik att
det är någonting som jag tänker ta i, det är jätteviktigt. Fokus ligger på
hela näringslivet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Ärendet på dagens föredragningslista som vi diskuterar
heter ”Förslag till första tilläggsbudget för år 2010”. Det betyder att det
ska innehålla ändringar och kompletteringar till grundbudget 2010. Vad
konkret menar minister Eliasson att han har att komma med till den delen? Landskapsregeringen har i grundbudgeten redogjort för sin näringspolitik och för sina näringsstöd. Vi har varit kritiska till hur den här
politiken inte har förverkligats till stora delar. Nu kom det inte heller
några besked på det. Det var i princip en upprepning av de allmänna
målsättningar som finns i grundbudgeten när det gäller näringspolitiken. Ministern måste vara mera konkret när han ställer sig upp i lagtingets talarstol som minister och ska redogöra i samband med en tillläggsbudget för förverkligandet av budget 2010 huruvida det finns några
förändringar eller om det är business as usual.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Herr talman! Tack ledamot Roger Jansson för det tipset. Jag måste tyvärr skicka tillbaka frågan. Jag tycker att ledamot Jansson var lite otydlig i sin fråga. Jag förstår inte riktigt vad han är ute efter. Kan jag få ett
förtydligande på den punkten, mer konkret?
Ltl Roger Jansson, replik

Tydlig var jag, herr talman. Ärendet på dagens lista är tilläggsbudget till
ordinarie budget 2010. Där har landskapsregeringen redogjort för sin
näringspolitik och sina näringsstöd. Det var i princip ett upprepande av
de allmänna synpunkterna som vi nu fick höra. Jag vill alltså få reda på
vilka förändringar, förbättringar och kompletteringar som ministern avser att arbeta med och hur han ska förverkliga grundbudgeten. För att ta
två exempel, han nämnde själv utvecklingen av de övriga näringslivet,
utöver sjöfarten och primärnäringarna. Vad nytt där? Han nämnde för
det andra skärgårdsföretagandet, att det skulle ges fart nu. På vilket sätt
minister Eliasson?

917

Minister Torbjörn Eliasson, replik

Herr talman! Jo, det finns idéer om det, men bästa ledamot Roger Jansson, ge mig några dagar till i alla fall. Det kommer snart att hända
någonting, så mycket kan jag säga.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mika Nordberg

Herr talman! Jag skulle vilja varna för att det kan tänkas vara för tidigt att
blåsa faran över när man läser tilläggsbudgetens allmänna motivering. Det
andas lite för mycket att den svaga ekonomiska situationen som de offentliga
finanserna befinner sig i börjar vara förbi och att vi kan förvänta oss en höjning av inkomsterna. De prognoser som har gjorts upp är positiva och vi får
hoppas att de faller in, men de facto är det så att de företag som idag betalar
skatter har möjlighet att göra avdrag under de kommande åren. Även om utvecklingen blir positiv för dem nu, men de för tidigare år haft underskott i
sina budgeter så har de möjligheter att göra avskrivningar. Där finns också en
sak som kan spela in i prognoserna, detsamma gäller avskrivningsmöjligheter. Det kan hända att företagen har avvaktat med avskrivningar för att inte
göra alltför dåliga resultat.
När det gäller den positiva utvecklingen så är det bra att den syns i det privata näringslivet, men jag tror att man ska vara försiktig med att tro att den
positiva utvecklingen kommer att synas i en snar framtid även vad gäller
skatteintäkterna. Därför vill jag uppmana landskapsregeringen att med oförminskad styrka arbeta för att hålla kostnaderna i schack och fortsätta strukturomvandlingen. Det är även så att de stimulansåtgärder som är i rullning
ute i Europa nu håller på att mattas av. Vi har ännu inte sett vad som händer
när respiratorn stängs av. I tidigare replikskiften har nämnts Grekland och
Portugal, vilka konsekvenser kan det få för hela Europa om det börjar knacka
ordentligt för dem.
Jag vill också gå in lite på sjötrafiken. Under ordinarie budgeten kom kortrutter upp. Kommer jag ihåg rätt så sades det att i tilläggsbudgeten skulle det
presenteras vad konkret som skulle göras angående kortruttsutredningar och
andra funderingar, men det kan jag inte läsa något om. Jag hittar inget beslut
vad gäller det.
Sedan har vi en fråga som jag tog upp i den ordinarie debatten i december
2009 när vi behandlade budgeten för 2010. Då undrade jag om det får gå till
på det här viset, när det gäller Skarven. Då lovade centern i ett replikskifte,
angående det politiska ansvaret när det gäller Skarven, att det ska klargöras i
samband med tilläggsbudgeten. Nu vill jag jätte gärna höra från centern hur
man har tänkt sig att det här ska gå till. Läser man nu under sjötrafiken hittar
man tio punkter som inte är tillfredsställande. Vi har bl a punkten angående
bränsleekonomin. Det är någonting som kommer att få konsekvenser för hela
trafikavdelningen och för hela skärgårdstrafiken. Vi har fått ett fartyg nu som
på en specifik rutt kommer att kosta mycket mera att driva än vad det var beräknat. Vi vet redan att budgeten är ansträngd på sjötrafikområdet. Det
kommer i praktiken att innebära att det kommer att bli mindre pengar över
för de andra linjerna. Jag skulle verkligen vilja veta vad centern har tänkt sig
när de sade sig återkomma till det politiska ansvaret för de här övertrampen,
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tio stycken uppräknade i tilläggsbudgeten utan att läsa upp dem, vi känner
alla till dem. I bl a den nästsista står det ”bristerna har förorsakat landskapsregeringen en väsentlig skada genom betydande kostnadsökning av
projektet”. Jag skulle gärna höra vad centern har att säga om det.
Minister Mats Perämaa, replik

Fru talman! Mina åsikter och landskapsregeringens ekonomiska analyser i den här tilläggsbudgeten motsvarar väldigt mycket det som ltl
Mika Nordberg sade. Tydligt och klart skriver vi som en slutkläm på
analysen att kalkylerna och den ekonomiska utvecklingen förutsätter att
vi genomför det som vi i budgeten har sagt att vi ska genomföra, de nivåerna. Vi skriver också att inkomsterna fortfarande är på en allvarligt
låg nivå. Det verkar, det sade jag också i mitt huvudanförande i förrgår,
som en del av de prognostiserade inkomstökningarna beror på planerade skattehöjningar på rikshåll. Jag sade också i mitt anförande att det
är svårt i sig att säga att det är något som är särdeles positivt. Till den
delen har vi en gemensam åsikt.
Kort vill jag säga om kortrutten att jag tror att det är en ödesfråga för
skärgården och skärgårdstrafiken att vi kommer vidare i kortruttstänkandet.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Det gläder mig att finansministern och jag kan ha en liknande
syn på det här. Vad jag har hört i bänkarna när man har diskuterat överlag är att det inom landskapsregeringens partier finns synen att det
kommer att komma ökade skatteintäkter från Finland. Det är ingenting
som har aviserats från finansministern vad jag vet, men jag hoppas att
han kan hålla sig till sin linje.
När det gäller kortrutterna är jag helt övertygad om att det är det som
behöver sättas krafter på från trafikavdelningens sida att jobba framåt
med. Tyvärr är det så att Skarven har tagit alltför mycket av hela avdelningens energi och tid.
Minister Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag tycker väl ändå att vi har aviserat de eventuellt kommande skattehöjningarna från rikshåll eftersom jag nämnde det i mitt
huvudanförande och kopplade ihop det med de avräkningsbeloppshöjningar som prognoserna visade att kan komma att ske de närmaste
åren. Där finns just momentet med planerade skattehöjningar med, så
det har nog aviserats men det gäller inte till den lilla delen där landskapet har behörighet, där finns inte någon sådan.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! De pengar som flyter in till Åland i form av klumpsumman utgörs av samtliga intäkter som Finland har av skatter och dylikt. Jag
kunde bara konstatera i media häromdagen att Nokia tidigare har betalat ca 500 miljoner euro i skatteintäkter till Finland och senaste år,
2009, skulle det vara endast 129 miljoner. Det är en dramatisk minskning som tyvärr kommer att synas i klumpsumman. Trots alla dessa
prognoser vill jag höja ett varningens finger, jag tror att prognoserna
ibland även vill inge förhoppningen att det ska komma in mera pengar
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än vad det de facto sedan kommer in. Därför behöver vi nog avvakta när
det gäller att ha alltför stora förhoppningar på intäktssidan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Fru talman! Ltl Mika Nordberg aktualiserar den frågeställning som han
och jag berörde i ett replikskifte tidigare i det här ärendet under hösten
ifjol. Vi måste komma ihåg att förutsättningarna helt har förändrats i
och med att man har valt en polisiär hantering av denna fråga istället för
en politisk. Skulle vi nu i denna sal ha det som enbart ett politiskt
ärende skulle situationen ha varit en helt annan. Nu är det så att det är
polisens sak att gå vidare och titta på hela frågans bärvidd. Vi ska
komma igång att granskningsrapporten utförd av landskapsregeringen
inte heller utpekar någon särskild politisk ansvarig, allt tyder på tjänstemannabrister rakt igenom. Då kan vi inte göra något annat än att avvakta vad den pågående utredningen ger för resultat.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Man vill här nu från centerns håll hänvisa till tjänstemännen och deras ansvar i det här. När det gäller den juridiska biten är det
helt korrekt att det är det som polisutredningen ska utreda, men har jag
missförstått någonting nu, när jag skulle vilja påstå att det finns en ansvarig minister på varje avdelning. Det är den ansvariga ministern som
är ansvarig för vad tjänstemännen i sista hand genomför. Kommer jag
inte fel ihåg är det ändå centern som har innehaft den här ministerposten under den här perioden där de här sakerna har inträffat som nu är
under polisutredning. Att helt frånta sig det politiska ansvaret för det
som har hänt ser jag inte att man kan göra.
Ltl Harry Jansson, replik

Talman! Tvärtom, ltl Mika Nordberg, centern har velat ha en total
öppenhet i den här frågan och vi har också bett om och avrått från att
dra in polisen i det här skedet. Tyvärr har vi kunnat konstatera att de
obundna också har sällat sig till skaran av polisivrare och därmed har de
också vingklippt oss politiskt i den här frågan så här långt.
Jag får också upprepa att det är när vi vet resultatet av förundersökningen som vi kan inleda en politisk diskussion till alla delar. Vi ska
också komma ihåg att det pågår ett skiljemannaförfarande, en process
för att starta upp frågan om landskapet kommer att få en kompensation
på ca 1,8 miljoner euro innan den här processen är helt avslutad. Då
först ser vi helheten av det här. Skarven har sina brister, men Viking Lines sakkunniga ansåg att landskapet har fått ett mycket bra fartyg till ett
förmånligt pris. Visserligen har vi fått tilläggskostnader, men det är helheten, bästa ledamot Nordberg, som vi måste titta på som politiskt ansvariga.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! När det gäller polisutredningen kan jag upprepa vad jag har
sagt tidigare med tanke på de kommentarer i media som vi kunnat ta del
av, där man från centerns sida har velat stoppa en polisutredning på po-
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litisk väg, ska vi någonsin få ansvarsfrågorna utredda är det bra om en
utomstående part reder upp detta. Jag tror inte att vi kan reda upp frågan politiskt här hemma, vi klarar inte av det, tyvärr, fast jag hade hoppats på det.
När det gäller svaret från ltl Jansson angående att vi måste vänta på
polisutredningen, ja, vi måste väl göra det då, men där kommer den juridiska sidan in, vilka fel har begåtts. Fortfarande finns det ett ansvar för
att dessa fel har uppstått och jag tycker att vi kan ta debatten nu, men
inte mig emot att vi tar den senare, valet närmar sig med stormsteg och
ju närmare valet vi tar debatten desto bättre det är. Det politiska minnet
sägs vara sex månader.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Minister Veronica Thörnroos

Fru talman, värderade ledamöter! Jag väljer här i mitt första anförande att
sätta fokus på moment 48 30 77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten
för att respektera den taltid som är rekommenderad. Sedan återkommer jag i
ett nytt anförande med de frågeställningar som finns kring sjötrafiken och
Skarven.
När det gäller hanteringen av asfalt så lämnade den en del övrigt att önska,
det erkänner jag gärna. Jag vill också härifrån talarstolen tala om att vi verkligen har försökt från trafikavdelningens sida att hantera ärendet, som numera ligger i domstol. Redan i maj 2009 ställde vi rent praktiskt operativt i
ordning för en flytt av dessa massor. Vi förbjöds att flytta dem den 15 maj
2009. Ålands hälso- och miljöskyddsmyndighet bedömde att vi inte hade tillstånd att transportera bort ren returasfalt. De meddelade också att det i det
här fallet var käranden, som hade tillstånd att sköta en eventuell vidare hantering av massorna. Vi var således förhindrade att överhuvudtaget röra dem.
Trots det så fortsatte arbetet i dialog både med företaget där massorna fanns
och med ÅMHM.
Den 21 oktober 2009, alltså tio dagar innan landskapsregeringens rätt, enligt ursprungsavtalet, att hålla massorna kvar löpte ut så gav Ålands hälsooch miljöskyddsmyndighet käranden, dvs. det företag som vi hyrde plats av,
tillstånd att hantera massorna under förutsättning att villkoren i miljötillståndet följdes. Det betydde alltså att vi, Ålands landskapsregering som de
facto var och är ägare av massorna, inte tilläts röra dem. Vi vidtog därför
omedelbart åtgärder och lämnade själva in en anhållan till miljöskyddsmyndigheten den 6.11 för att få tillstånd att röra, separera och flytta våra egna
massor. Sedan dess har det försiggått en dialog med ÅMHM och den företagare som är berörd och vi kunde där inte enas om den fortsatta hanteringen
varför ärendet nu ligger i domstol.
Man kan ifrågasätta om det här är hållbar utveckling, är det här socialt,
miljömässigt och ekonomiskt försvarbart att i en tilläggsbudget äska om 1,2
miljoner euro. Jag kan inte ge ett klart svar på den frågan, om det är rätt eller
inte rätt. Jag vet att vi har ett miljöansvar, men jag vet också att vi skulle ha
kunnat hantera dessa massor på ett helt annat sätt om vi hade fått tillstånd
att så göra.
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Jag vill informera lagtinget om att vi har en EU-upphandling som löper ut
den 24 maj som vi har i två olika delar. Den första delen är bortförande och
transport av avfall över 1 000 ppm, s.k. farligt avfall. Där är vi alla överens
om att detta avfall måste omhändertas hos någon som har rätt till slutgiltig
deponering. Sedan har vi också i avtalet en option på borttransport av resten.
Vi förbereder en egen mellanlagringsstation, men väntar fortsättningsvis på
att få det tillstånd från ÅMHM, som krävs, för att kunna flytta våra egna massor från området. Jag tror att jag avslutar här och står gärna till förfogande
för att svara på frågor. Tack!
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Jag tycker att det var en bra redogörelse trafikministern
gav, men det var ett par saker som blev oklara för mig. Det är tråkigt när
ministern säger att hon inte kan ge ett svar på om det är rätt eller fel att
lägga 1,2 miljoner på det här. Låt mig upprepa frågan som jag ställde
senaste gången ärendet var aktuellt. Jag har förstått att det är två högar
som asfaltmassorna finns i och att landskapsregeringen har haft en egen
konsult som har tagit prover där och märkt ut var det är över 1 000 ppm
och var det inte är. Det är alltså betydligt mindre mängder än dessa
19 000 ton tjärasfalt som man pratar om. Varför kan man inte få till
stånd separeringen och ha en kall återanvändning, dvs. att man använder det i vägbankar, såsom man gör både öster- och väster om oss? Varför ska man klassa helheten som ett problemavfall när man vet att det
inte är det? Man svarar att det är sammanblandat, men det går ju att ta
prover så man vet vad som är vad. Det här är fortfarande oklart för mig.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack fru talman! Jo, massorna är sammanblandade och teoretiskt sett
och även praktiskt, kan man gå in och separera, uppskattningsvis i begynnelsen runt 2 000 ton, men eftersom massorna har legat så pass
länge och delvis smulats sönder så bedömer vi att det i dagsläget kan
vara svårt att utföra en separering.
Det som är det stora problemet är att vi inte har någonstans att föra
dem. Vi har inte rätt att föra bort massorna från området för separering
och vi kan inte kräva av den som vi hyr plats att vi där ska få göra olika
högar och separera utan det måste föras bort från området och sedan
separeras. Grovseparering kan göras på plats men finseparering för att
verkligen få ner mängden farligt ämne låter sig inte göras för att vi inte
har tillstånd att ta bort dem från området.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Trafikministern talar om att grov- och finseparera, men har
man sett hur man hanterar dessa frågor i t ex Sverige och på den finska
sidan? Man får ofta uppfattningen att allt ska krånglas till mer än nödvändigt här på Åland. När det gäller att man inte har någon plats att placera massorna är förslaget, om jag förstår det här rätt, att man ska bygga
en egen uppsamlingsplats. Jag skulle vilja veta hur mycket den kommer
att kosta av dessa 1,2 miljoner? Nu går det lite stick i stäv med de privatiseringssträvanden som landskapsregeringen har haft tidigare och som
jag också har uppfattat att trafikministern står bakom. Hade det inte varit bättre att försöka komma överens, lagt prestigen åt sidan och skött

922

det här med privata krafter så hade den här summan blivit betydligt
lägre. Varför kunde man inte göra det?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Fru talman! Ja, jag personligen har ingen prestige i det här ärendet. Jag
har inte haft, har inte och kommer troligen inte heller att få. Vårt problem är fortsättningsvis att vi inte heller får tillstånd att bygga plattan.
Vi började diskussionen i november, vi fortsatte i december, januari,
februari, mars, nu är vi lovade eventuellt ett besked i maj, som för två
veckor sedan ändrades till troligtvis i juni. Efter det måste plattan byggas oberoende. Vi har, som sagt, försökt nå en förlikning, men det har
inte lyckats. Om vi i ett senare skede kan nå en förlikning så är ingen
gladare än jag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Ministern skyller på ÅMHM, men i min näsa luktar det lite
schabbel från avdelningen att det har blivit den här situationen. Då blir
frågan, sedan 1.11 2007 när vi började nya året, är det fjärde ärendet
som inte håller ramarna. Finns det fler ärenden som inte kommer att
hålla?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Fru talman! Det är alltid glädjande när folk intresserar sig för det operativa arbetet som bedrivs inom landskapsregeringens ramar. Jag tycker
inte att jag försöker skylla ifrån mig, jag gör en konkret beskrivning av
tidsramar, när vi har inlett en dialog, när vi har inlämnat en ansökan
och jag kan konstatera att vi fortsättningsvis inte har fått något svar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Englund

Fru talman! Den förra talaren var inne på regelverket och det var en hel del
repliker vad gäller det. Vi ser hur det fungerar när vi talar om tilläggsbudget,
ett regelverk. Det har blivit tungrott med ÅMHM i det här fallet. Nyss tog
danska regeringen nya grepp om det här. Man ville snabba upp sådana här
behandlingar som just ÅMHM har i den bransch som jag jobbar i, därför har
jag följt med det här, för att kunna vara konkurrenskraftiga på den europeiska marknaden. Särskilt landskapsregeringen behöver lära sig att vi inte är
någon isolerad ö idag, vi är medlem i en stor union i Europa, vi måste kunna
ha regler som gör oss konkurrenskraftiga på alla plan. Jag tror att det här är
viktigt att ta till sig.
Jag vill uppmana finansutskottet att verkligen sätta sig in i det här, 1,2 miljoner är jättemycket pengar. Man har bra timpenning, kanske man kunde
göra en resa till Sverige eller Finland för att se hur de sköter det här. Man har
god tid på sig tills vi kommer tillbaka i slutet av maj. Jag tror att det går att
lösa på ett annat sätt.
Vad gäller budgeten, vi vet att ordinarie budgeten var mycket stram på
många områden. Det har visat sig redan idag att den säkert inte håller som
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den var upplagd. Jag var inne på det tidigare, den omtalade och väldebatterade avbytarservicen som har blivit ett slagträ från många håll. Vi har en lagstiftning som gäller. Vi vet redan idag att det fattas pengar på det här området, minst 150 000 euro tills det här året är slut och man har inte nämnt det i
den här tilläggsbudgeten. Det tycker jag att man har en skyldighet att göra
när man redan vet om att det inte går ihop. Det är mycket beklagligt och jag
hoppas att finansutskottet kan nysta också i det.
Vi har samma sak med investeringsstöden till lantbruket. Det framfördes
felaktigt från landskapsregeringen att det fanns pengar via andra att söka,
men det gör det inte. Jag känner till sådana som redan har fått back på sina
ansökningar. Det finns sådana som ligger i startgroparna och idag vill starta
och bygga, men som vi väl känner till vad gäller EU:s program så får man inte
starta och sedan söka till årsskiftet eller senare. Då blir det back, man måste
ha fått tillstånd härifrån före man bygger för att komma i åtnjutande av medlen. Det här är beklagligt.
Det har till och med varit så att det har varit sådana som har ringt till mig
från riket och frågat hur det egentligen är på Åland, ni har haft det riktigt gott
ställt och nu ringer företagare hit och avbeställer när vi har pengar i våra TEcentraler för samma ändamål. Det här är beklagligt för den åländska utvecklingen, tyvärr. Det här har man kunnat åtgärda i den här tilläggsbudgeten.
Här skjuter man fram problemen, försinkar för åländska företag. Jag undrar
faktiskt hur det här ska sluta om man fortsätter så här. Risken för att vi allt
snabbare får en avveckling av den åländska produktionen och även i livsmedelsindustrin, förädlingen, är mycket överhängande om finansministern och
lantrådet får fortsätta på den här linjen. Nu är det ingen som vill lyssna här,
men så är det.
Man kan undra hur intresset är i dessa frågor ifrån förarsätet i landskapsregeringen om ltl Anders Eriksson måste upplysa landskapsregeringen om
hur läget ligger till. Jag känner till dessa frågor lika bra. Kanske det är viljan
som det är fel på.
Vi har också sjöfartstrafiken som har drabbats hårt. Jag välkomnar den
debatt som oppositionen har om regionalpolitiken när vi kommer tillbaka i
slutet av maj. Den är ganska övergripande och till vissa delar välformulerad.
Vi vet att det har dragits ned på linjer idag, vi har en dyrare trafik framöver, vi
har dyrare bränslekostnader osv. och också fått extra kostnader för vårt nybygge. Hur ska vi förklara för företagarna ute i skärgården, det gäller inte
bara jordbrukare, utan även handel, turism, sommarboende, det gäller alla
som vill ta sig ut i skärgården. Det gäller sådana som vill satsa och göra
någonting för att skapa arbetsplatser och skatteinkomster.
Det vara roligt att redan i det här skedet få veta om man ytterligare kommer att dra ner ramarna på trafik- och näringsavdelningen. Så ryktas det i
korridorerna bland tjänstemännen att det kommer att gå den vägen. Vi står
inför stora problem i landskapet, när vi ska överta mera, vi ska diskutera
Ålands ställning framåt, det här är bekymmersamt.
Jag hoppas att man går in i tilläggsbudgeten och tittar på de här sakerna.
Nu är inte alla moment öppna, men flera kommer man ganska nära när man
ska diskutera sådana här saker.
Jag ser att klockan börjar ticka över så jag får väl sluta nu.
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Minister Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Som medlem av landskapsregeringen ansvarar jag likadant
som finansansvarige, som lantrådet, som näringsministern, som trafikministern för budgeten. Det är mig fullständigt främmande att fråndra
mig ett sådant ansvar. Ser man specifikt på det här som ltl Anders
Englund tar upp om investeringsstöden så finns det ett gällande landsbygdsutvecklingsprogram som innehåller nästan 60 miljoner euro under
en sju års period. Axel 1 och Axel 3 är direkta investeringsstöd och ska
hjälpa till med diversifiering av det åländska jordbruket. Där finns nästan tio miljoner euro under en sju års period.
Ltl Anders Englund, replik

Fru talman! Ja, jag hör också här att ministern behöver gå till avdelningen och diskutera och titta på de listor som har behandlats och de
som har fått avslag redan på de pengarna. Jag vet hur många euro det är
kvar, det är inte mycket. Ni är dåligt insatta.
Minister Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Nej, kanske man inte har fullständig benkoll på alla ansökningar på näringsavdelningen, men faktum är att vi brottas på alla avdelningar med nedskärningar och inbesparingar och det är ingenting
som är specifikt för näringsavdelningen. Så ser det ut på landskapets
alla avdelningar och underställda myndigheter.
Ltl Anders Englund, replik

Fru talman! Det är inte frågan om att det säkert går att göra inbesparingar och nerdragningar på många områden, men här gäller det faktiskt om vi ska vara konkurrenskraftiga i den här regionen från Åland eller om vi inte vill vara det i de här näringarna. Alla näringar, som verkar
på en internationell marknad och är utsatta för konkurrens därifrån, vill
vara konkurrenskraftiga. Det ser vi också på sjöfarten, är man inte konkurrenskraftig flaggar man ut, är man inte det på landbacken med industrin och förädlingsindustrin idag så flaggas den ut.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! Vi behandlar som sagt första förslaget till tilläggsbudget för
2010 och jag kan inte se några anslag eller skrivningar om varken avbytarservicen eller investeringsanslaget till jordbruket. Min undran är därför hur kollegan Englund resonerade när han i vanlig ordning godkände
landskapsregeringens förslag till ordinarie budget för 2010.
Ltl Anders Englund, replik

Fru talman! Vad gäller investeringsstödet för jordbruket och de pengarna lämnade ledamöterna Anders Eriksson och Anders Englund in en
motion till finansutskottet om en förhöjning. Vi insåg det redan då, men
det kanske inte ledamot Roger Jansson såg då eftersom han inte uppmärksammade det.
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Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! Min frågeställning gällde hur ledamot Anders Englund resonerade när han godkände landskapsregeringens budgetförslag när det
gällde just de här bägge frågorna. Antagligen förde han ett resonemang
med sig själv och kom fram till att det här var tillräckligt för 2010, det
som landskapsregeringen hade föreslagit, trots att han själv hade deltagit i inlämnandet av en finansmotion, som han sedan inte fullföljde utan
godkände förslaget. Hur var resonemanget?
Ltl Anders Englund, replik

Fru talman! Finansutskottet förkastade motionen och då ansåg vi motionärer att det här får vara, det får väl tas upp senare. Då tror man att
det ska komma upp i landskapsregeringens första tilläggsbudget om
man ser att det har gått snett i de här frågorna. Så borde man göra, så
länge hade man kunnat vänta. Det hade räckt om det hade kommit nu.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Ltl Englund prioriterade i sitt anförande investeringsstödet
till lantbruket före t ex sjukvården och i dessa spartider. Investeringar
kan vänta ett år, det är inte hela världen, men sjuka väntar inte. Vi har i
alla fall spartider nu så det här var inte riktigt bra.
Ltl Anders Englund, replik

Fru talman! Det finns mycket i den här budgeten som man kan omfördela, även till sjukvården. Säkert kan man spara in bränsle, vi satte in en
dyrare färja på tvärgående linjen, som drar mycket mera bränsle än den
gamla. Det har man också kunnat sätta på sjukvården i så fall. Vi har asfaltmassorna här som man borde ha kunnat förhandla ner. Det finns
mycket som man kan ändra till sjukvården. Det har vi tryckt på att vi ska
ha en god sjukvård, vi ska försöka ha pengar till det, men ändå sparar
man. Här har ledamot Camilla Gunell kanske en bra förändring till allmänna texten.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Fortfarande tycks investeringsstöden vara viktigast!
Ltl Anders Englund, replik

Fru talman! Ja, investeringsstöd är viktiga. Hur många procent är det?
Det ligger på noll idag, ledamot Sundblom. Det är faktiskt så, då är det
många procent nerskärning som man gör idag, eller hur?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Camilla Gunell

Fru talman och bästa ledamöter! Vi har lämnat in en finansmotion och det låter som om det skulle finnas stöd för den här i lagtinget, det är positivt. Den
handlar om att landskapsregeringen inte ska genomföra de permitteringar
som man har aviserat om i budgeten för 2010. Landskapsregeringen har i dagarna gett besked om att man inte kommer att genomföra permitteringar
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2011. Det tycker jag att är ett bra beslut. Tyvärr är det fortfarande aktuellt
med permitteringar för 2010. Av alla förslag som kom i budgeten för 2010 vill
jag hävda att det förslaget var det sämsta av dem alla. Oppositionen sade nej
till det och det vill vi fortfarande hävda att var riktigt.
I det här skedet borde sonderingsprocessen eller kartläggningen av hur de
anställda nu ställer sig till de erbjudanden som landskapsregeringen har fört
fram vara klar. Vill de välja s.k. frivilliga åtgärder, avstå från semesterpenning, ta ut den i ledig tid, tjänstledighet utan lön osv. osv. Landskapsregeringen har erbjudit de anställda flera olika alternativ. I det här skedet borde
det vara klart hur många som har valt vilka alternativ och man borde alltså ha
klart också hur många som har valt permittering. Jag tror att det är viktigt att
finansutskottet tittar närmare på den här situationen. Jag ser också fram
emot att landskapsregeringen kommer med besked här och nu.
I budgetbehandlingen för 2010 sades det från majoritetens håll att permitteringar var det sista som skulle tas till. Nu är vi där och jag tror att det är
många som inte har gått med på frivilliga åtgärder. Nu är man framme vid
det sista alternativet, nämligen ska man eller ska man inte ta steget fullt ut
och permittera personal. Då undrar man om man ska driva genom det här,
hur kommer det att göras och har man torrt på fötterna, gäller lagar och kollektivavtal?
Jag vet att i debatten före jul sade åtminstone ledamoten Ulla-Britt Dahl,
med facklig bakgrund, att en permittering i två veckor skulle ge de anställda
rätt till att få A-kassa eller ersättning från facket åtminstone för den första
veckan. Nu har man hittat metoder från landskapsregeringens håll att permittera på ett sådant sätt att de anställa inte har rätt till dessa sju dagar från
A-kassan och framför allt att man delar upp permitteringstiden i kortare bitar. Därmed tar man från de anställda en rättighet som de har.
De metoder och diskussioner som nu förs är tydligen bara fördelaktiga ur
ett enda perspektiv, arbetsgivarens perspektiv. Då upplever de anställda att
de behandlas dåligt. Det stod en insändare häromdagen att landskapsregeringen försöker hitta alla kryphål som finns för att ta lönen av de anställda
men ändå få arbetet gjort. Permitterad kan man vara, men då ska det också
vara så att arbetet inte utförs under de veckorna. Det här är fallet åtminstone
med undervisningspersonalen i landskapets skolor.
Vad vi förstod tidigare här i lagtinget var att landskapsregeringens egna ledamöter, ministrarna, själva hade en sådan idé att det skulle vara lediga i två
veckors tid under den tid när de avstår från sin lön, medan man nu försöker
hitta metoder för att få de anställda att utföra samma arbete, men då till en
mindre lön. Inte är det underligt att det upplevs irriterande och det finns
också många andra ord att ta till.
Den här typen av snuttpermittering, på lov, helger, julfestdagar, är s.k.
okynnespermittering. Det skedde också i Tavastehus på nittiotalet när en
barnträdgårdslärare snuttpermitterades. Hon tog ärendet till HFD, som
dömde till hennes fördel. Arbetsgivaren hade inget giltigt skäl för att motivera
varför dagarna var så utspridda.
Den andra frågan gäller om landskapsregeringen permitterar på sommaren när lärarna har lov och det varar fram till 16 augusti. Ett sådant fall fanns
också i Enare kommun där man 1994 permitterade lärare på sommaren.
Även där dömde domstolen till lärarnas fördel. Det här är alltså vägar som
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det är oklokt att gå. Jag tror inte att landskapsregeringen i längden gynnas av
att bedriva processer med sina egna anställda.
Det enda rätta, om man ska permittera lärarna, är att stänga skolorna två
veckor under terminen, men då stöter man på andra problem. De studerande
har också rättigheter. De har rätt till lärarledd undervisning och till det som
läroplanen förevisar att de ska bli undervisade om. De har också rätt att i god
tid få veta hur deras studier är upplagda och vad de innehåller. Det här hoppas jag att vi ska kunna titta närmare på i finansutskottet.
Dessutom verkar ansvarsfrågan vara oklar. Vem är ansvarig för verksamheten under de dagar när personalen är permitterad. Jag har förstått det så
att det är den beslutande myndighet som är ansvarig och den beslutande
myndigheten ska i detalj veta hur arbetet ska skötas medan personalen är
permitterad. Den beslutande myndigheten måste rimligtvis vara landskapsregeringen. Det är frågan om det är riktigt att skjuta över ansvaret på de enskilda myndigheterna, på skolornas rektorer, på ÅHS, på andra externa myndigheter. Är det de och deras ledning som sedan är den beslutande myndigheten, trots att landskapsregeringen fattar besluten, eller vem är den beslutande myndigheten som i detalj ska ansvara för att det här sker korrekt.
Inom ÅHS är det lika svårt. Där sade ÅHS’ styrelse nej till permitteringar,
men det sköts tillbaka av landskapsregeringen, det här måste utföras. Just nu
är det oklart i vilket skede processen är. Inte heller där är det enkelt. Naturligtvis finns det delar av ÅHS där det, om personalen är permitterad eller
otillräcklig, blir en risk för patienten.
I nästan alla personalkategorier av anställda kan inte folk vara borta från
sina arbeten utan att det blir problem och utan att verksamheten skadas på
något sätt. Arbetet blir ju inte gjort. Det gäller sjöanställda, vaktmästare, städare, poliser, lagtingssekreterare, alla kategorier.
Jag upplever i det här skedet att det finns tre grupper, om man tittar över
hela fältet, med anställda, tre grupper som antingen har tagit frivilliga åtgärder, mer eller mindre tvångsmässigt frivilliga åtgärder eller permittering som
alternativ. Sedan finns det också grupper som inte behöver avstå någonting
därför att man har hittat andra sätt att uppnå inbesparingar på lönemomentet, genom att ha en tjänst obesatt eller liknande. Det finns inte någon som
helst rättvisa i det här systemet.
För dem som frivilligt har gått med på att ta ut sin semester i ledig tid och
där deras ekonomi tillåter det tycker jag att det är okey. Sedan finns det också
en grupp som har gått med på frivilliga åtgärder, men de har gått med på det
under hot om permittering och där är det tveksamt om det är korrekt. Hotet
om permittering skrämmer, människor blir rädda, sjuka och arbetsmotivationen sjunker och det kostar det också. Det kostar i sjukfrånvaro, i arbetet
som inte görs, framför allt så sjunker landskapets anseende som arbetsgivare,
vilket kan vara till last vid framtida rekrytering.
Jag tycker att det är klokast om landskapsregeringen skulle återta sitt beslut om permittering för 2010 innan det ställer till problem även för framtiden. Jag har på känn att det finns många ledamöter, även inom majoritetsblocket, som vet i sitt hjärta att det här inte är rätt. Jag hörde på minister Eliasson att han inser att det finns en gräns och den gränsen kan vara på väg att
nås, bl a vad gäller personalen och hur mycket man kan pressa ur den. Det är
bra att man får upp ögonen och gör vad man kan.
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Jag vill avsluta med en reflektion. Jag var på ett seminarium i måndags
med en professor Lauri Karvonen, som talade om demokrati. Demokrati har
två dimensioner, en politisk och en rättighetsdimension. Den politiska dimensionen är vi som sitter här, som har ställt upp i allmänna val, som har
blivit valda till ett parlament där en majoritet har bildat regering, med rätt
och förtur att driva sin politik. En motkraft mot detta, är individernas rättigheter. De rättigheterna anger en gräns för den politiska majoritetens makt.
Individen ska vara skyddad mot det allmänna. Nu tycker jag att gränserna
håller på att kollidera. Den politiska majoriteten vill hitta vägar för att köra
över det som är individernas rättigheter. Tack herr talman!
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Herr talman! För det första så funderade jag om det här är behandling
av budgeten, men jag ska ändå rätta mig om jag har varit otydlig i något
anförande tidigare. När det gäller A-kassa ersättning så är det inte de
första sju dagarna man får för, det är en karenstid som man inte får ersättning för (Camilla Gunell: De sista sju dagarna!), möjligen de sista
sju dagarna men där faller helger och sådant bort. Permitteringar är väl
ingenting som någon tycker att är bra, jag tror inte att någon tycker det,
men det är en åtgärd som man kom till när man inte på andra sätt
kunde få några inbesparingar.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Ja, det är som ledamoten sade inte de första sju dagarna
utan de sista sju dagarna som man får ersättning för, om man har en
sammanhängande permittering inom en gräns på åtta veckor. Då har
individen rätt till sju dagar av detta, men splittrar man upp detta så tar
man ifrån individen rättigheten till ersättning. Det här är fortfarande ett
politiskt beslut, ska man ta permittering och genomdriva den eller ska
man inte. Ledamot Dahl sade att det var det absolut sista, nå nu är vi
framme där, ska ni ta steget eller inte när det gäller det allra sista alternativet.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Herr talman! Vad jag förstår måste man göra det, det finns inte andra
alternativ hur orättvist det än kan vara. Det blir heller inte rättvist om vi
drar tillbaka permitteringsbeslutet nu. Hur rättvist är det gentemot dem
som har verkställt dessa åtgärder och som har planerat och jobbat fram
dem på sina avdelningar. Inom ÅHS t ex går man ner i verksamhet för
att klara upp detta. Nu skulle då permitteringarna inte genomföras som
också har beslutats.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Ja, jag ville i mitt anförande visa på att rättvist blir det
inte, oberoende på hur man än vänder och vrider på detta blir det inte
rättvist. Det kommer att vara orättvist, alla landskapsanställda är här
hanterade på en mängd olika sätt. En del slipper att avstå, en del ska avstå och en del ska permitteras. Jag hävdar att driva det till permitteringar blir ändå i sista ändan orättvist och det blir att vi utsätter förvaltningen, de ÅHS-anställda och landskapet Åland som arbetsgivare för oskälig
kritik. Det var ett dåligt beslut att överhuvudtaget hävda att permitte-
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ringar var ett bra verktyg, men man ville väl använda det som en utpressning för att få fram frivilliga åtgärder. Frivilligt är frivilligt, det kan
man gå med för det har två parter kommit överens om, men med permittering är det en part som bestämmer.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Med tanke på den ekonomiska situation som vi befinner
oss i blir jag lite bekymrad när jag hör det här anförandet. Tar vi förslaget att man ska göra en inbesparing motsvarande två veckors arbete så
finns det olika modeller. Här i lagtinget har vi valt att vi sänker vår lön
och det har jag uppfattat att vi gör enhälligt. Då är det viktigt att det går
vidare i hela organisationen, hela vägen. Jag förstår inte varför socialdemokraterna motsätter sig det. Jag förstår att de kan dra en del röster
genom att odla lite missnöje, men samtidigt är det så att någonting
måste göras.
Det är viktigt att vi från oppositionen är konsekventa, lämnar vi in ett
spörsmål och kritiserar landskapsregeringen för att de inte sparar tillräckligt kan vi inte kritisera dem så fort de försöker göra det. Det blir en
omöjlig situation, som jag ser det. Jag är lite bekymrad över det här.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Ja, för mig är det ganska klart. Spörsmålet handlar i huvudsak om vilka strukturella förändringar landskapsregeringen arbetar
med. Vi har aldrig var särskilt förtjusta i de direkta inbesparingarna när
man inte vet vart det leder och om det faktiskt går åt rätt håll. Det är
ändå genom strukturella förändringar man på sikt kan spara. Det har vi
frågat gång på gång, vilka de strukturella förändringarna är som faktiskt
ska ge en ekonomisk utdelning på sikt. Det anser jag att är det viktigaste.
Det är också skillnad på frivilliga åtgärder, lagtinget har väl frivilligt
gått med på lönesänkningen. Det finns också anställda som frivilligt har
gått med att avstå semesterpenning. Sedan finns det också en stor grupp
som inte har gått med på det.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Det är ju också då orättvisan uppstår, om vissa försöker
bjuda till och spara och ser till att sanera landskapets ekonomi och går
med på vissa sparkrav, medan de som inte gör det får precis som de vill.
Inte fungerar det riktigt.
När det gäller strukturella åtgärder så visst, det behövs också, men
det har ganska långt blivit ett modeord såsom jag ser det. På ren
åländska behöver det sparas ”pängar” redan nu, det fungerar inte annars. Man måste ta sparbeslut och också få de strukturella åtgärderna på
plats. Det behövs både och, det går inte att skjuta det här på framtiden
hur länge som helst, det blir en hopplös situation för nästa landskapsregering att ta vara på.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Ja, jag har två kommentarer till det sista. Dels är det orättvist hur man än gör. De som har råd att avstå och hellre vill ha två veck930

ors ledighet är okey för mig, men alla befinner sig inte i ett sådant ekonomiskt läge. För andra kan två veckors lönebortfall betyda en personlig
katastrof. Jag ber att få återkomma till den andra saken.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Englund, replik

Herr talman! Jag håller faktiskt med ltl Camilla Gunell i den här frågan.
Med facit i hand kan vi se att det här tar otroligt mycket tid av tjänstemännen och även av landskapsregeringens ledamöter. Jag tror att det
kostar mer än det smakar i slutändan. Jag tycker att man har sett det
när man följer med debatterna, även i riket där man har gjort det här tidigare, det har inte gjorts så stora inbesparingar som det var tänkt från
början. Här upplevs också landskapet som en dålig arbetsgivare i framtiden, man skapar ingen glädje, ingen framåtanda i de här frågorna så
jag tror att ledamot Gunell faktiskt är på rätt spår.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Ja tack ledamot Englund, det känns tryggt att få det stödet. Ledamot Englund fick in mig på samma tankar som jag tänkte svara
ledamoten Eriksson, sparar man egentligen och hur mycket sparar man.
Enormt med tid, tankekraft och möda har lagts ner på planering, att läsa
lagar, läsa på avtal, på kollektivavtal, på samrådsförhandlingar, oändligt,
oändligt. Det kunde man ha använt till något mer konstruktivt för framtiden. Det kostar också om människor är sjuka och mår dåligt och har en
låg arbetsmotivation, som gör att arbetet inte blir utfört såsom det annars skulle ha blivit. Det kostar också.
Ltl Anders Englund, replik

Herr talman! Det nämndes också att det drabbas orättvist. Vi har ju i
lagtinget beslutat gemensamt att avstå lite medel varje månad. De flesta
av oss i lagtinget har kanske andra jobb också och inkomster därifrån,
men det är många ute på fältet som inte har det och då blir det en besvärlig situation för många.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Gällande permitteringar är vi helt överens. Vi hade en reservation i budgeten för lite mindre än ett halvt år sedan, som vi försökte driva igenom här i lagtinget men inte lyckades med. Jag kommer
att återkomma till det i mitt anförande. Jag känner att vi har förlorat det
slaget det här året. Det blir lite sent att ta samma reservation en gång till
med tanke på att många har satt igång det här sparförfarandet. Ute i
skolorna är det sådana som motvilligt har gått med på det och sedan kan
det finnas sådana som absolut inte har gjort det. Det blir ju så med den
här motionen om vi skulle godkänna den, jag måste fundera lite mera på
den, att vi går dem som har varit motsträviga till mötes, det känns inte
riktigt rätt det heller. Jag kommer att lägga ut mera tankar om det här i
mitt anförande. Lagtinget hade möjligheten att inse hur dumt permitte-
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ringar var, och alla nackdelar det medför, majoriteten valde att genomföra det i alla fall, tyvärr och nu känns det lite sent att ändra faktiskt
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Ja, det är klart att man kan resonera att slaget är vunnet
och vi har förlorat. Vi sade nej till permitteringar, men majoriteten ska
driva igenom det. Jag vet också att man har stött på patrull i de här frågorna. Det är inte så enkelt att genomföra det i verkligheten, som man
hade tänkt och trott. Och man hade säkert också de förutsättningarna
att övertala så många anställda som möjligt att gå med på det frivilligt.
Sedan finns det också grupper som inte har gjort det. Nu står man där
och ska ta steget för permittering eller inte permittering och det beslutet
ligger fortfarande hos landskapsregeringen. Får landskapsregeringen
signaler från lagtinget att gör inte det här, det skadar mer än det nyttjar,
kanske landskapsregeringen kan ta ett annat beslut. Jag hoppas än att
det ska gå.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Som sagt återkommer jag till det här i mitt anförande. Tyvärr tror jag inte att landskapsregeringen inser vilket misstag de har
gjort när de har satt igång den här permitteringscirkusen. Det blir också
fel, som jag ser det, att efter några månader efter majoritetsbeslutet att
ändra det beslutet nu. Det gör att förtroendet för regeringen minskar
ännu mera och att de inte vågar driva och tro på de beslut som de driver
igenom, även om de är dumma. Det här året är oåterkalleligt förlorat när
det gäller permitteringar, tyvärr, men som sagt jag återkommer till det
mera i mitt anförande.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Ja, jag tror inte att landskapsregeringen består av några
hänsynslösa politiker som med kraft ska driva igenom majoritetens vilja.
Ser man att det här är oklokt, att det skadar mer än det nyttjar och att
det kanske inte sparar så mycket som man kanske hade trott, kanske de
ändrar sig. Man kan också reflektera över att man trodde att fler skulle
gå med på det frivilligt, permitteringar kanske inte alls skulle bli aktuella. Nu vet vi mera, vi står i en annan situation, nu har man kartlagt
hela fältet, man har sonderat terrängen, man har haft samrådsförhandlingar, de kanske pågår i vissa fall, kanske läget är ett annat, men det är
nu för majoriteten att bekräfta beslutet om permitteringar eller att
ändra kurs.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Lantrådet Viveka Eriksson

Herr talman! Landskapsregeringen har det ganska otacksamma arbetet att
verkställa budget som lagtinget klubbade här i december. Det är en hård och
tuff budget. Den innehåller väldigt hårda åtgärder under år 2010, den innehåller också mer långsiktiga strukturella åtgärder. Varenda en åtgärd som
landskapsregeringen vidtar med anledning av budgeten och förhoppningsvis
med lagtinget bakom sig eftersom lagtinget har tagit budgeten, stöter på
patrull. Så är det. Det blir protester från alla håll. Det är det som landskaps932

regeringen har att jobba med, vi måste samtidigt, trots protester, trots att det
är väldigt obekvämt, trots att det är svårt, jobba vidare i den riktningen som
budgeten anger. Vi har inget annat val.
Vi har sagt att det handlar om att klara året 2010 med den väldigt dåliga
ekonomi som landskapet har just nu och i det ingick också momentet om löneinbesparingar på alla lönemoment. Det här kravet gick ut direkt i månadsskiftet december-januari, vi ställde kravet på alla budgetansvariga, alla som
är ansvariga för lönemoment har det här kravet på sig. Väldigt många har
presenterat planer för hur man ska nå upp till det krav som landskapsregeringen har ställt, som en förlängning på den budget som lagtinget har klubbat. Det betyder också att vi måste löpa linan ut. Hur obekvämt det än är
måste vi fullfölja den plan som vi drog upp riktlinjerna för, löneinbesparingar
som omfattar alla lönemoment. Jag tackar ltl Anders Eriksson och ltl Fredrik
Karlström, som dessutom säger att han var emot den här åtgärden, men konstaterar att budgeten är tagen och då har landskapsregeringen att leva efter
det. Så är det.
Permitteringsinstrumentet, jag tror inte att någon politiker tycker att det
är bra. Under förra mandatperioden antogs en sådan lag just för att man ska
kunna ha den här metoden i dåliga ekonomiska lägen. Nu har det visat sig att
det inom vissa grupper är problem för man har inte nått till de frivilliga överenskommelserna och särskilt har det funnits problem inom gymnasieskolorna. Det finns en plan för hur man ska gå vidare och den planen jobbar
landskapsregeringen efter, och kommer också att fortsätta på den inslagna
linjen. Skulle vi backa nu så skulle det bli väldigt orättvist mot alla dem som
väljer att med frivilliga åtgärder ta ut ledighet istället för semesterpeng osv.
Varje gång, uppfattar jag faktiskt, att socialdemokraterna står på barrikaderna och protesterar mot alla åtgärder som vi vidtar. Det är skärgårdssamarbetet, läromedelscentralen, alla olika punkter där vi verkställer enligt budget så protesterar man mot. Hur tänker socialdemokraterna, särskilt socialdemokraterna, som å ena sidan har stått här gång efter gång i talarstolen och
mässat om att man måste vara hårdare i sin budgetering och att budget ska
hållas, landskapsregeringen gör för lite? Det har socialdemokraterna tidigare
stått och mässat om, sedan å andra sidan står man och vill släppa upp alla
kranar också. Det finns inte någon linje i socialdemokraterna, åtminstone far
den hit och dit.
Det här är en tilläggsbudget, herr talman, där vi för fram de förslag på ändringar som vi har ansett att måste komma just nu. Högst antagligen kommer
vi att komma med ytterligare en tilläggsbudget för det kommer att finnas behov till det. Det som är märkligt är att man diskuterar många saker som inte
finns i tilläggsbudgeten. Det här är en tilläggsbudget där vissa moment är
öppnade. Här är inte momentet om permitteringar öppet. Man kan skriva in i
allmänna motiveringarna, det kan man visst göra, men då borde man också
följa upp det med pengar. Det handlar om ganska mycket pengar som budgeten borde plussas på. Det är inte riktigt konsekvent heller.
När landskapsregeringen går vidare med permitteringar i gymnasieskolorna är det väldigt viktigt att studerande ska vara i fokus. Man försöker göra
permitteringssystemet så smidigt som möjligt, sett ur de studerandes synvinkel. Det är absolut inte ur landskapsregeringens synvinkel, utan det är de
studerande som är i fokus.
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Jag vill också understryka det jag sade förra gången vi diskuterade det här
spörsmålet, den här budgeten är tuff, den ställer väldigt hårda krav på all vår
personal, den ställer hårda krav på landskapsregeringen som ska verkställa
den, men den ställer också krav på att personalen med minskade resurser ska
göra ett väldigt omfattande arbete. Många har ändå valt att på frivillig basis
bidra till de löneinbesparingar som var riktningen i budgeten. Då måste man
också följa upp det så att det blir lika för alla. Tack!
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Skulle det här ha varit under den förra mandatperioden
när den liberala ordföranden Viveka Eriksson var oppositionsledare tror
jag att tonen skulle ha varit annorlunda. Man talade också väldigt mycket om personalen, om förankring bland personalen, att ha dem med i
förändringsprocessen, och om att återupprätta tjänstemän. Vad gör man
sedan? Precis tvärtom!
Jag anser att permitteringar skulle vara en sista åtgärd som i många
fall är ett övergrepp mot personalen, om man i alla fall gör det mot lagar
och regelverk. Jag känner inte riktigt igen lantrådet från förra perioden,
då lät det minsann annorlunda. Jag tycker att man har svikit, jag tycker
att man har övergett sådana ideal som tidigare var viktiga för liberalerna. Nu visade dessutom tilläggsbudgeten att ekonomin blir fem miljoner
bättre än vad man hade trott för 2010.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Herr talman! Liberalerna hamnade i regeringsposition samtidigt som
siffrorna började svänga neråt. På två år föll 30 procent bort av inkomsterna. Det betyder att väldigt mycket av de saker som vi tänkte oss i valet
2007 har vi fått skriva ner på, det har alla partier fått skriva ner på, för
det finns inte den ekonomin att låta kranarna flöda fritt. Vi måste hålla
på de resurser som vi har och vi måste se till att trygga resurser på sikt.
Inte är det så att vi har några glada dagar framför oss trots att det finns
vissa ljusglimtar. Socialdemokraterna skriver i sin motion att det finns
utrymme för att ändra på beslutet, men det finns det inte. Vi har fortfarande ett jättestort underskott när vi kommer fram till 2012. Det måste
vi fortfarande hantera.
Sedan vill jag verkligen understryka att landskapsregeringens personalenhet noggrant har gått igenom lagar och regelverk och följer det.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Ja det ska vi verkligen hoppas. Inte säger vi heller att kranarna ska flöda fritt, naturligtvis måste vi ta ett ekonomiskt ansvar, men
är det ansvarsfullt att göra det här mot personalen. Jag vet att landskapsregeringen kan väldigt lite förändra, man kan väldigt lite göra om
verksamheten, utföra arbetet, strukturella förändringar och inbesparingar utan att ha personalen som sitt absolut viktigaste verktyg. Då kan
man inte gå i konflikt med dem, man måste ju jobba tillsammans. Det
här upplevs många gånger som en, ja, jag vet inte riktigt vilket ord jag
ska använda, men en provokation och det gynnar inte arbetet för landskapets bästa anser jag, i det långa loppet. Det skadar också landskapet
som arbetsgivare.
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Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Herr talman! Landskapsregeringen kunde ha fortsatt på den inslagna
linjen. Det betyder att vi skulle ha plussat på underskottet, jag har inte
de exakta siffrorna, men de siffrorna skulle ha varit enormt stora. Vi
hade fått gå till banken och låna om vi hade följt socialdemokraternas
linje.
Socialdemokraterna pratar om strukturförändringar på sikt, men det
är nu som ekonomin är i kris och ekonomin kommer att vara i kris
framöver också. Tror socialdemokraterna att strukturförändringar inte
kommer att påverka personalen? Det är ju de utgifter som landskapsregeringen främst har. När vi talar om konsumtionsutgifter, som vi försöker få ner, handlar det väldigt mycket om utgifter för utförda tjänster.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Lantrådet ska ha klart för sig att den förra regeringen
byggde upp så stora tillgångar att trots den dåliga politik, som nu förs så
kommer de att räcka ända fram till 2012. Nu har man för 2010 fått en
större klumpsumma än man räknade med. Då finns det utrymme för att
släppa den här frågan.
Socialdemokraterna tycker att om alla ska spara så ska också bönderna spara, men det tycker inte lantrådet och den sittande regeringen.
Kommer det i nästa tilläggsbudget ökade resurser till jordbruket medan
man tar pengarna, lönen, av löntagarna här i huset, då ska lantrådet få
det hett om öronen.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är så att de flesta grupper i det åländska samhället drabbas
av de inbesparingar som finns i landskapets budget för 2010, också
jordbruket. Förra regeringen, säger ledamot Sundback, lade pengar på
hög. Det som den här regeringen fick ta över var en budget med tio miljoners underskott, trots att det var högkonjunktur. Det är faktum, ledamot Barbro Sundback. Däremot har många regeringar under goda år
lagt på hög. Det är många partier som har varit med och bidragit till det,
det började man redan på 90-talet med, att lägga in i utjämningsfonden.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Den här sifferexercisen får vi fortsätta med senare, jag ska
inte fortsätta med den i replik. Det finns en skillnad mellan strukturomvandling och att spara. Sparandet på personalen är att bestjäla folk på
sina lönepengar, strukturomvandling är att bestämma att det här gör
landskapet, det här gör vi inte, det här gör privata eller någon annan. Då
omstrukturerar man, blir det personal över ska de erbjudas ersättande
jobb osv. osv., men man tar inte lönen av någon som den här regeringen
gör.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Talman! De inbesparingar som ligger i budgeten under lönemomenten,
är gjorda för att vi ska klara det här året av väldigt dålig ekonomi och det
är också gjort på ett sådant sätt att vi ska försöka undvika att människor
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måste gå från sitt jobb. Det är ett faktum. Har man inte pengar kan man
inte heller ha människor i anställning. Det här är ett sätt att försöka
hålla kvar personal under en period när det är väldigt svårt. Samtidigt
måste vi på sikt se till att ändra på strukturerna. Det betyder att människor kommer också då att drabbas, när det är strukturförändringar, det
är det som redan pågår, det är det som händer, tjänster är indragna,
människor påverkas.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Jag vill stöda lantrådet i det hon har sagt i sitt anförande
och också i replikerna. Nog är det så att det beslut som är taget i lagtinget ska landskapsregeringen fullfölja enligt givna riktlinjer, precis
som det står i budgeten. Jag vill också komplettera med att man måste
hålla i minnet att den personal som inte har lyckats komma med frivilliga åtgärder medvetet har valt ett permitteringsbeslut istället. De inser
att det är svårt att förverkliga det här, de ser svårigheterna, men de förstår också varför vi gör det. Jag har inte träffat någon människa som
känner sig tvingad eller hotad till någonting. Inte är det så det diskuteras utan man försöker på bästa sätt komma till rätta med de här frågorna.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Talman! Så är det. Det är väldigt många som har lagt ner jobb på det
här. Nu har vi en plan för hur vi ska gå vidare. Det stämmer precis att
det kvarstod några som hade den inställningen att man inte går in på
frivilliga åtgärder utan att de tar en regelrätt permittering. Då måste vi
också fullfölja det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Frisinnad samverkan har varit helt emot permitteringsbeslutet. Vi har ansett det som ett politiskt misslyckande i landskapsregeringens ekonomisanering. Nu finns permitteringen fastspikad i budget
2010 och för att backa från det erfordras det två rekvisit. Det första är
att hela permitteringspaketet måste nollställas så att ingen drabbas felaktigt och det kostar landskapet ungefär tre miljoner euro på årsbasis.
Det andra rekvisitet är att tilläggsbesparingar på motsvarande tre miljoner euro utöver budget 2010 måste redovisas i en ny tilläggsbudget. Frisinnad samverkan har haft sådana förslag, men nog inte regeringen. Ni
alla tycks vara inmålade i var sin hörna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Englund, replik

Talman! Lantrådet sade här att vi har godkänt den här budgeten i lagtinget. Visserligen har vi gjort det, men det var landskapsregeringen som
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lade den och borde sitta inne med informationen. Får man ny information på vägen med kartläsare borde man kunna ändra kurs. Nu verkar
det som om man sitter i förarsätet och inte tar till sig den informationen
hur det här drabbar hela samhället och hur det är uppbyggt. Kommer en
bergvägg kör man rakt. Så verkar det vara.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Talman! Det skulle vara intressant att någon gång höra ledamot Anders
Englunds förslag till var man kan gå in och göra inbesparingar, eftersom
inläggen hittills handlar om att mera späda på budgeten.
Ltl Anders Englund, replik

Herr talman! Vid den ordinarie budgetbehandlingen hade vi ganska
många inbesparingsförslag, bl a utredningspengar för tunneln och nu
var det igen att man behöver titta på asfaltmassorna. Det borde räcka
ganska långt i det här sammanhanget.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Herr talman! Utredningspengar för tunneln skulle motsvara alla de här
andra åtgärderna som ledamoten Anders Englund har plussat på här
under dagen, det tror jag inte är förenligt med verkligheten. De pengarna handlar om en knapp miljon och det vi pratar om nu är betydligt
mycket mer. Ska vi ha en utveckling framöver och de mycket omtalade
strukturändringarna så krävs det nog ordentliga tag om ett kortruttssystem, vilket innebär att man måste gå vidare med tunnelfunderingarna.
Ska vi komma till kortruttssystem och en skärgårdstrafik som är tryggad
genom att vi får ner kostnaderna, krävs det ytterligare utredningar om
tunneln. Kanske det inte var en alldeles klok inbesparing på sikt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Folke Sjölund, replik

Herr talman! Vi som står för en ansvarsfull, långsiktig landskapsekonomi stöder naturligtvis lantrådets och landskapsregeringens resonemang på de här punkterna. Hur obehagliga åtgärder det än kan handla
om, tyvärr. Jag vill komplettera en liten sak och det är att initiativet till
lagstiftningen om permitteringar, som togs under förra perioden, kom
faktiskt från fackrörelsen. Fackrörelsen efterlyste nämligen att det också
på Åland skulle finnas en permitteringslag. Därför kom det. Dessutom
försökte landskapsregeringen komma överens med facken om frivilliga
åtgärder totalt sett, men det var ett fack som motsatte sig. Det skulle ha
varit den absolut bästa vägen att gå vidare.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Herr talman! Det stämmer att det fanns en långtgående plan hur man
skulle ha kunnat enas om det här, men det strandade. Sedan är det
också så att lagen finns, visst, och den har tillkommit som den har gjort,
det är ändå inte bekvämt när man måste börja tillämpa den. Det har inte
landskapsregeringen tyckt att har känts riktigt bra, men vi inser också
att vi måste hålla i frågan och vi måste se till att den förs vidare.
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Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Jag tänkte ta upp några punkter i tilläggsbudgeten, för det
första det ekonomiska läget och balansen på budget 2010 i förhållande till
tilläggsbudgeten. Sedan tänkte jag ge några synpunkter på Skarven och andra
besvärliga frågor och till sist en synpunkt på permitteringar och finansmotionen.
När det gäller ekonomin ser jag kanske en liten risk i den diskussion som
har varit här. Det är många som har noterat att det är en liten förbättring, en
viss ljusning på gång. Mot bakgrund av tidigare erfarenhet är det ett problem
med vårt ekonomiska system, när inkomsterna ökar fyller man på med mera
krav, mera löften och mera stöd.
Det har varit en diskussion om stöd till näringslivet. För ungefär tio år sedan började en diskussion om att man måste komma bort från bidrag och
stöd till företag för vi har i grunden en marknadsekonomi, men det har aldrig
slagit igenom riktigt, så fort det finns pengar finns det löften om stöd. Jag har
hoppats på att vi skulle komma ifrån det här och istället för att göra själva i
förvaltningen, landskapet, så skulle man möjliggöra och stimulera . Det betyder alltså att det är mindre pengar i rörelse i budgeten och mer i bankerna
och mer i de egna företagen.
När det gäller jordbruket är det en liten annan situation och jag har faktiskt påtagit mig flera gånger den otacksamma rollen att försvara jordbruket
och det stöd som finns. Det är ett system som vi är bundna av i och med EU.
Nu kommer tongångar från ltl Anders Englund att permitteringar och besparingar kan vi släppa, men jordbruksstöden ska överlag höjas. Jag är rädd för
att det här kommer att skapa en attityd, som inte gynnar jordbruksnäringen
och livsmedelsklustret. Det är naturligtvis lätt för populistiska rörelser att
visa på att företag i allmänhet inte har de stöden, de garantierna, de semesterersättningarna, de möjligheterna som jordbruket har. Jag kommer inte att
medverka till det och jag tror inte heller att liberalerna i övrigt kommer att
göra det. Nu vill vi se vad budgeten för 2010 har lovat, en helhetslösning när
det gäller avbytarservicen, investeringarna och landsbygdsprogrammet med
tanke på att hela samhället får bära hela sänkningen av utgiften i landskapsbudgeten.
Näringspolitiken är viktig, men den behöver inte nödvändigtvis betyda
mera personal i förvaltningen och mera pengar i förvaltningen. Det är mera
tillväxt i näringslivet, utbildning och liknande som vi ska upprätthålla. Ser
man budgeten i stort har vi fått en inkomstökning, det förväntade underskottet minskar, men vi har fortfarande samma krav på att få ner utgifterna. De
ska vi få ner med bibehållen hälso- och sjukvård, med bibehållen utbildningskapacitet och kvalitet. När det gäller hälso- och sjukvården kommer
kostnaderna inte att minska utan de kommer att öka. Det är en personalintensiv verksamhet där löneutvecklingen är beroende på efterfrågan.
Herr talman! Den andra punkten är Skarven och kanske också asfaltmassorna, Skarven är mera påtaglig, mera omfattande. Man kan naturligtvis
räkna upp, som här i budgeten, alla problem med barlast, ventiler, deplacement, lastförmåga och så vidare, men det mesta kommer till att man någonstans på vägen gjorde beslut som inte var förankrade och som inte var riktigt
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så bra för Skarvens slutresultat. Den drar mer bunker, den är mera djupgående, den är svår att lossa och lasta, anlägga i ramperna.
Många har delat ut sina betyg och sina anklagelser att den och den är skyldig, den och den är inte skyldig. Jag tycker att saken är ganska klar. Om det
sker en krock mellan en buss och en bil i en vägkorsning. Ska man direkt peka
ut förarna som skyldiga eller ska man säga att det är korsningens konstruktion som är fel, eller Mariehamns stad som har reglerat trafikljusen så att det
är rött på två ställen i korsningen eller grönt på samma gång? Var finns skulden till det hela? Är det dåligt underhåll på fordonen, är det förarna som har
missat någonting, eller är det systemet som är fel? Det är precis som i Skarvenfrågan. Det kan alltså inte utredas politiskt.
Går man till förarbetena 2006, framställningen av förvaltningslagen så är
det helt klart att revisionsenheten planeras av förvaltningschefen, som dessutom har en rättschefsroll, där det står att om brott misstänks så ska det polisanmälas. När en revisionsrapport är klar är den inte offentlig per automatik
utan den är en handling som kan överföras till polisen och den ska offentliggöras med särskilda åtgärder. Där har vi Skarvenfrågan. Det finns ingen enskild utöver rättschefen som kan agera. När man här säger att man har bönat
och bett om att inte ska polisanmäla har man alltså intervenerat i rättssystemet på ett otillbörligt sätt. Det finns ingen politiker som sätter sig ner vid justitiekanslerns bord och säger att vi tycker att det här ska göras på ett annat
sätt. Justitiekanslern har en rättschefsfunktion och ska agera på det sättet.
Herr talman! För några veckor sedan ställde jag en stilla undran till lagtinget och därmed också talmännen om det hörde till ärendet att diskutera
styrelsebonus när det gällde snedvridning av konkurrens i posten. Jag fick på
pälsen för att jag kom och blandade mig i, men jag tänkte göra det idag igen
för jag anser att det är viktigt att frågorna diskuteras. Det är ingen kritik mot
någon. Finansmotion nr 83 säger att man ska avstå från permitteringar under
detta år, dvs. det som i budgeten för 2010 inklusive tilläggsbudgeten är lönekostnader skulle förändras. I lagstiftningen står det att motionen ska ange
förändringar, tillägg och minskningar i årsstaten. Då måste det betyda sifferstaten. Jag tycker att vi i fortsättningen skulle utreda det här i finansutskottet
och för framtida budgeter konstatera att en allmän motivering, det kan möjligen vara gångbart, men när man säger att en åtgärd ska genomföras utan att
tala om konsekvenserna i siffror i årsstaten då ligger det utanför vad som
borde kunna behandlas i lagtinget. Man kan diskutera saken ändå men behandlingen i budgettermer är nästan omöjlig.
Man ska avstå från permitteringar i vår, men vissa avtal har redan gjorts,
och det ska gälla resten av året. Besparingar har redan överenskommits om,
dem skulle man vara tvungen att kompensera med budgetpengar, dvs. man
skulle minska på inkomsterna, öka utgifterna i budgeten utan att det finns
någonstans. Det går inte. Det är inte några små belopp som det handlar om.
Besparingen är två veckor på lönerna och det blir 3,86 procent eller något sådant. Den besparingen skulle man alltså sätta i vågskålen utan att det finns
siffror i budgeten. Det är orimligt.
Jag har varit fackligt aktiv några år i Uppsala universitet och som facklig
företrädare såg jag fördelen med permitteringar, permitteringar är en positiv
facklig åtgärd om man betänker alternativen. De besparingar som görs på lönekostnaderna blir fyra miljoner och vad räcker fyra miljoner till? Ja säg 6070 tjänster. Istället för att alla tar på sig ett ansvar och sparar två veckor av
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inkomsten inklusive landskapsregeringen och lagtinget, skulle man ställa av
40-50 tjänster, eller snarare 60-70 tjänster, visserligen bara under detta år,
men ganska ingripande åtgärder för dessa enskilda personer.
Är inte det frågan om demokrati och framför allt solidaritet om alla tar lite
del av det hela istället för att några få ska drabbas. Vi kan också förstås lägga
över det på framtida generationer och säga som socialdemokraterna att vi lånar. Vi behöver inte bekymra oss, vi lånar. Om några år har vi sådana låneräntor att det äter upp alla fördelar. En motion av det slaget som säger att vi
tar bort en budgeterad åtgärd, inte talar om alternativen, inte talar om konsekvenserna, den ser jag som ett sätt att sprida missnöje. Det har vi hört i ord
och verbala utläggningar från motionären Camilla Gunell, som inte bemödar
sig att sitta och lyssna när hennes motion har presenterats och sedan behandlas i lagtinget. Jag tycker att finansutskottet ska ta den övningen och räkna ut
i siffror vad den här motionen skulle innebära, hur många anställda som
måste avstå från jobbet helt och hållet under ett år och vad det skulle betyda
av ingrepp, svårigheter och problem. Tack!
Ltl Roger Slotte

Det är självklart att man i ett svårt ekonomiskt läge noggrant måste se över
landskapets utgifter, men sparsamheten får inte övergå i dumsnålhet. Jag
tänker då närmast på anslagen för investeringsstöd till produktionsanläggningar i primärproduktionen. Landskapsregeringen har helt utelämnat investeringsstödet i budgeten. Investeringsstöd får man inte, för att köpa traktorer eller vanliga maskiner för eget bruk på gården - inte heller till maskinhallar. Investeringsstöd kan erhållas för t.ex. att bygga ladugårdar, äppellager,
löklager och för vissa specialmaskiner. Investeringsstöd till jordbrukare ges
således i princip under samma förutsättningar som investeringsstöd beviljas
till det övriga näringslivet.
Herr talman! Primärnäringarna, tillsammans med livsmedelsindustrin,
sysselsätter ca 1 500 personer på Åland och utgör en del av den privata sektorns ryggrad. Precis som näringslivet i övrigt behöver primärnäringarna
samma förutsättningar som sina konkurrenter. Så länge konkurrenterna får
areal- och produktionsbaserade stöd, avbytarservice, tillgång till investeringsstöd mm behöver även Ålands producenter motsvarande.
Herr talman! Jordbrukspolitiken hör till EU:s behörighetsområde och det
är således EU som till största delen bestämmer hur stödsystemen till jordbruket skall se ut. Stödsystemet är i dag så upplagt att livsmedelspriserna
subventioneras, d v s konsumenterna behöver inte betala det pris för livsmedelsprodukterna som de kostar att producera. För att hålla priserna nere betalas stöd till jordbrukarna. Om då Åland som enda område inom EU skulle
låta bli att betala stöd till sina jordbrukare så kommer det åländska jordbruket inte att klara sig i konkurrensen med omgivande regioner. Syftet med investeringsstödet inom EU är att stimulera till satsningar som ger ökad konkurrenskraft.
Eftersom det i grunden är EU som bestämmer hur reglerna ska se ut har
Åland alltså att välja mellan att betala jordbruksstöd till sina jordbrukare på
samma villkor som övriga EU-länder eller att se det åländska jordbruket läggas ned.
Herr talman! Man kan även jämföra med situationen för sjöfarten. För sjöfarten finns omfattande stöd och skattearrangemang för att den ska vara
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konkurrenskraftig. Det har till och med varit tal om att Åland borde ta över
sjöfartspolitiken för att bland annat säkerställa näringens konkurrenskraft.
Motsvarande argumentation fördes också för inte alltför länge sedan vad avser jordbrukspolitiken. Vi skulle ta över jordbrukets behörighet i våra händer
för att skapa de bästa förutsättningarna för näringen. Med slopat investeringsstöd kommer knappast några större satsningar att göras på Åland.
Herr talman! Investeringsstödet är centralt förknippat med primärnäringarnas utveckling på Åland och i förlängningen för den industri som långt är
beroende av det primärnäringarna producerar. Unga människor kan i dag
inte satsa på djurhållning om de inte får investeringsstöd till att bygga eller
renovera en ladugård enligt dagens behov. I slutändan kommer då varken
Dahlmans slakteri eller ÅCA:s mejeri att kunna fortsätta sin verksamhet på
Åland. Investeringsstödet är av stor betydelse även för jordbrukare utan djur
för att t ex Chipsen och Ålands Trädgårdshall skall överleva på Åland. Dessa
företag har tillsammans en omsättning på ca 93 miljoner och exporten utgör
77 miljoner eller ca 82 procent av omsättningen. En minskning av jordbrukssektorn kommer således att märkbart påverka både exporten och sysselsättningen på Åland.
Herr talman! Att vara jordbrukare är inget enkelt sätt att förtjäna pengar,
utan tvärtom är det mycket hårt arbete till låg lön. Utbetalning av investeringsstöd är också en regionalpolitisk satsning som medför ökad sysselsättning för mindre företag, s.k. mikroföretag, i byggbranschen när det gäller att
uppföra nya produktionsanläggningar.
Utan investeringsstöd underlättar vi sannerligen inte för skärgårdens unga
företagare, som troligen väljer en mer lättförtjänt väg närmare centralorten.
Välfärden på Åland är beroende av ett levande jordbruk.
Till sist herr talman, vill jag tacka näringsminister Eliasson för hans positiva inställning till investeringsstöden och avbytarverksamheten och förutsätter att primärproducenternas tillgång till investeringsstöd och avbytarservice
kommer att tryggas på ett ändamålsenligt sätt.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag tycker att det var en riktig och värdefull analys som ledamot Slotte gjorde av jordbrukets behov av stöd och bidrag av olika
slag. Däremot tycker jag kanske att analysen är lite grov på vissa punkter. Om man hänvisar till samma nivåer eller samma stöd som man får i
övriga EU stämmer det inte. Vi har särskilda stöd i Finland och nivåerna
är varierande också i Finland. Jag tycker att analysen borde gå lite
längre och då är min fråga till ledamot Slotte som är väl insatt i det här,
är nivåerna på Åland lägre, samma eller högre än motsvarande regioner.
Ltl Roger Slotte, replik

Herr talman! Nivåerna är lägre eftersom det inte finns några anslag
överhuvudtaget, det är ju noll i budgeten idag. De har avslagit en del ansökningar eftersom det inte finns medel i budgeten. Det klart att en sådan här analys blir ganska grov. Det är också så att ett investeringsstöd
för jordbruket och primärnäringen i förlängningen också är ett stöd till
den livsmedelsindustri som ska ha sina råvaror från primärnäringarna.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Bästa ledamot Slotte, min fråga har en lite längre gående
bärighet än det som inte finns i budgeten. Min uppfattning är att de
åländska jordbrukarna har fått en nationell del, över landskapets budget
av åländska skattemedel, som är relativt större än motsvarande nationella stöd i riket. (Roger Slotte: Investeringsstöd?) Ja, det finns ju olika
typer av stöd, det finns EU:s investeringsstöd, men sedan har vi helt
egna investeringsstöd som är rena skattemedel, transfereringar från lönetagarna i första hand till jordbrukarna på Åland. Jag tycker att man
måste klargöra för väljarna att den åländska budgeten har varit generös
och enligt min uppfattning generösare än de flesta i Norden.
Ltl Roger Slotte, replik

Herr talman! Jag har ingenting att invända mot de nivåer som investeringsstödet har bara de finns med i budgeten. Det är det första. För det
andra de pengar som kommer till landskapet via klumpsumman och delas ut som stöd till jordbruket, vissa pengar kommer också från EU, är
egentligen en kompensation för att vi ska ha ett lägre livsmedelspris.
Stöden är till för att hålla livsmedelsprisen på en sådan nivå att man kan
konkurrera mot de från EU-området och också utanför EU. Även inom
EU klarar man inte av om man skulle ta det verkliga priset på varan. Se
hur det är i Paris, de är traktorer som blockerar gatorna, de är stora demonstrationer där.
Talmannen
Replikväxlingen är därmed avsluta
Ltl Fredrik Karlström

Herr talman! Jag tänkte ägna min tid åt två saker, det ena är permitteringarna och det andra är asfalten. Som jag sade i replikskiftet med ltl Gunell försökte både Gunell, undertecknad och flera med mig tillsammans här i lagtinget verkligen jobba emot när det var budgetdebatt för några månader sedan. Jag läste min reservation och jag kan ta upp några punkter ur den som
berättar hur vi såg på felaktigheten i att permittera. Det finns ju ingen anledning att jag läser upp hela, ni har ju hört den flera gånger. En av nackdelarna
med permitteringsverktyget, som landskapsregeringen har tagit i sin hand, är
att man skapar en oro, man skapar en dålig stämning, man skapar en orättvisa mellan avdelningar, man skapar ett dåligt arbetsklimat med permitteringshotet liggande över avdelningarna.
Vi drog permitteringen till omröstning, därmed vill jag också säga att den
budget som landskapsregeringen arbetar efter inte har ett enigt lagting
bakom sig, som ledamot Torbjörn Eliasson sade. Vi röstade i flera punkter,
varav den här var en. Majoriteten har man bakom sig, att driva genom permitteringarna, men långt ifrån alla här i lagtinget tycker att det var ett bra initiativ och ett bra sätt att lösa problemen på.
Permitteringsverktyget, som vi såg det, är något för tillverkningsindustrin
att ta till när orderingången minskar, det är i första hand där som man använder permitteringsverktyget. Man vill behålla personalen, men man har
inte ekonomisk möjlighet till det. Man väntar på att det ska bli bättre tider så
att orderingången ökar igen och så att man kan sätta igång produktionen. I
offentliga sektorn är de inte riktigt så, blir det sämre tider blir det oftast mera
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att göra i den offentliga sektorn. Därför är permitteringsverktyget i sig inte
något som borde finnas. Man bör ha de anställda som man har råd att ha anställda och de man inte har råd att betala lön för ska man inte ha anställda i
den offentliga sektorn, så enkelt är det.
Att börja permittera är ingen långsiktig lösning och det ser vi nu att landskapsregeringen har insett. För 2011 håller inte det här, landskapsregeringen
måste hitta en annan lösning. Det ansåg vi att ni borde ha gjort redan 2010.
Däremot tycker jag inte att det är klokt nu, som jag sade i ett replikskifte,
att ändra riktlinjen igen, att lagtinget ska gå in nu och helt plötsligt peka åt
andra hållet och säga att permitteringar var en dum idé. Problemet med det
är att flera har hittat på sätt att få ner lönekostnaderna motsvarande de här
två veckorna, men det finns också sådana som kanske inte har gjort det ännu.
De har varit helt emot det just med tanke på att politiker ändrar åsikter som
löven blåser i vinden. Kanske man inte behöver göra den frivilliga överenskommelsen.
Det är bra att man har tagit ett beslut. Stå för det beslutet. Sedan är det
upp till oppositionen att förklara att man anser att det inte var ett rätt beslut
att ta, men majoriteten har den fulla rätten att driva sin linje. Det ska de göra
och nästa år kommer det en ny budget. Förhoppningsvis är inte permitteringshotet med under 2011 års budget för man har lärt sig av oppositionen att
det inte fungerar så här, det är ingen bra lösning.
Jag kommer inte att stöda ltl Camilla Gunells finansmotion den här
gången. Som sagt, slaget är gjort och vi förlorade och det är upp till landskapsregeringen att reda ut den här situationen.
När det gäller asfalten vill jag skicka lite åsikter till finansutskottet. Jag
tycker att det måste finnas andra sätt att ta till vara den här asfalten än att
skicka den till Finland och lägga den på hög och betala dyra åländska skattepengar för det. Jag skulle vilja veta hur man gör i andra delar av världen.
Vi vet att i Sverige men också i Finland kanske många gånger, använder
man den här tjärasfalten som bärlager tätt under asfalten, där det inte rinner
ut vatten och den rinner inte ut i naturen utan den ligger där. Det är ett problemavfall, men det är bättre att använda den än att lägga den på en hög någon annanstans. Det finns kanske möjligheter att se på hur man gör i andra
delar av världen om man går bort från Finland och Sverige, det kanske finns
tjärasfalt där också. Är det en lösning att betala per kilo för att bli av med en
deponi någonstans eller finns det förståndigare sätt att göra det på. Allt i förhållande till en miljöpåverkan, så är det i allt här i livet.
Vissa saker är inte nyttiga i stora mängder, men man kanske kan blanda ut
det och få en naturlig, eller onaturlig, användning av det här, men på ett förståndigt sätt. Bara att betala för att bli av med problemen känns inte som
ekonomiskt ansvarstagande tycker jag. Det kanske är det absolut miljömässigt bästa att göra, men allting måste sättas i relation till vad saker och ting
kostar.
Hur många ålänningar kommer att bli sjuka, hur många kommer att bli
dåliga om den här tjärasfalten kan användas på ett förståndigt sätt, som bärlager under asfalten exempelvis. Är det ingen som kommer att bli skadad av
den, kanske det går att använda den på Åland i alla fall. Det här tycker jag att
finansutskottet med nya ögon skulle försöka titta på. Man måste ibland ta tag
i de tråkiga ärendena och försöka se dem som en sakfråga, inte bara som en
miljöfråga eller en problemfråga utan försöka hitta en konstruktiv lösning
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som är ekonomisk försvarbar också. Det är mina två punkter till finansutskottet att fundera på i sin kommande behandling. Tack, herr talman!
Minister Veronica Thörnroos, replik

Herr talman! Ledamoten Karlström efterlyser en konstruktiv lösning
som också är ekonomiskt försvarbar. Jag stöder den tanken, det är dit
jag också har försökt att arbeta, men det har varit lite motigt, det ska
tillstås. Det här är i dagsläget ett problem för Ålands landskapsregering,
men alldeles snart är det ett problem för de åländska kommunerna, de
som också har stenkolstjära på sina landsvägar. Det här är ett stort problem nu, men det kommer att bli ännu större om vi inte klarar av att
hantera det. Jag har ingen prestige i det här. Kan lagtinget hjälpa landskapsregeringen, att vi tillsammans kan nå en hållbar lösning, både socialt, ekonomiskt och miljöanpassat är jag den första att tacka för det
stödet.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Vi är eniga där. Vi måste se problemet som en sakfråga.
Drar man det till sin spets är det klokaste säkert att sätta det på en deponi och deponera det för 100 000 år framöver där ingen människa
kommer att komma i kontakt med det. Det är kanske inte ekonomiskt
försvarbart och kanske det inte heller är en sådan stor miljöfara mot
andra saker som också måste sättas pengar och resurser på. Finns det
ett sätt att lösa det här pragmatiskt, ekonomiskt och förhållandevis så
säkert som man bara kan med de resurser som finns, tycker jag att man
ska titta på det här en gång till istället för att bara föra det på deponi på
pråm, att skicka iväg problemavfallet till någon annan.
Talmannen
Replikväxlingen är därmed avslutad.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Socialdemokraterna är framför allt ett löntagarparti. Vår viktigaste uppgift är faktiskt att värna och skydda löntagarnas intressen. Det är
därför vi fortsätter kampen att försöka förhindra att majoriteten driver igenom ett så destruktivt beslut som permittering, som man har sagt att skulle
bli en sista åtgärd.
Permittering låter på något sätt vackert, men det innebär faktiskt att majoriteten tar två veckors lön av alla anställda utan att deras ansvar eller arbete
minskar. Tvärtom betyder det att de anställda ska utföra samma uppgifter
under kortare tid.
Det är ingen strukturomvandling att ta lönen av folk, det är att spara på ett
destruktivt sätt. Det är uppenbart att majoriteten inte vet skillnaden mellan
att spara och strukturomvandla. En struktur betyder att man har en organisation som man förändrar helt enkelt genom att utgå från att vissa verksamheter ska skäras bort, ska förändras eller ska upphöra. Det här har vi predikat
i åratal, redan efter senaste val.
2008 låg landskapets tillgångar på sin höjdpunkt, då fanns det 160 miljoner. 80 miljoner av dem tillkom under den senaste regeringens tid. Det var
inte den regeringens förtjänst, utan det var allmänt goda tider och speciellt
att Finlands skatteinkomster var så höga. Av dem finns det drygt 100 kvar.
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Med den politik som man nu föreslår kommer det att räcka till 2012, över
nästa val. Vi har inga lån, vi har god inflyttning, vi har låg arbetslöshet. Det
här landskapet är inte i kris. Regeringen har om och om målat fram en
skräckvision för allmänheten och antagligen för sina anställda om hur förfärligt hemskt det ekonomiska läget är. Det är inte sant. Det är en stor påfrestning att inkomsterna minskar i den omfattning det har gjort, men det är det
här systemet öppet för. Det kan man inte göra så mycket åt. Att man i det
skedet väljer att sätta nästan hela ansvaret på personalen tycker jag inte är
någon politik överhuvudtaget.
Herr talman! Vi kommer att kämpa mot permitteringen, som man hotar
att verkställa. Det är inte de offentligt anställda som ska ta stöten för att vi
har ett sådant system som vi har utan de har rätt att utföra sitt arbete och de
har rätt till sina löner och andra förmåner. Det är på något vis spiken i kistan
för den ekonomiska politiken som har förts under det gångna året.
Det som har sagts är också betecknande för förslaget, att man redan har
insett att det här är ett dåligt sätt att sköta ekonomin, att man i rädsla för att
förlora de anställdas förtroende och väljarstöd går ut och säger att det här
inte ska upprepas nästa år. Om det nu är så bra, varför gör man inte det istället, det är jätte enkelt att skriva ”mindre lön så klarar vi vår ekonomi”.
Nej, herr talman, lite mera konstnärlig kraft behöver man nog i majoritetens politik. Bismarck sade att politik är en konst, det kräver kreativitet och
fantasi och det kan man inte beskylla den här regeringen för att ha. Istället
för att man skulle få mera penningar i börsen så är det någon osynlig hand
som tar bort två veckors lön ur samma börs.
Herr talman! Frågan om Skarven börjar kännas som om hela fartyget är en
belastning för Åland och skärgården. Jag blev chockerad när jag fick höra att
fartyget inte kan trafikera någon annan rutt än mellan Svinö och Degerby.
Vad är det för mening med en sådan investering? Kan någon förklara det? Nu
är ju ledamot Runar Karlsson, som är pappa till det här projektet, helt borta,
men vad var tanken till att man skulle ha ett fartyg som inte kan trafikera
andra rutter? I tröstande ordalag säger någon ”ja kanske den på något vis
kan ligga på sidan i Kökar”.
Ja, kära vänner, nog är det många amatörer i det här gänget. Det där har vi
betalat miljon på miljon på miljon på för att den har så fin restaurang. Det är
alltså den vi ska njuta av nu då? En Degerbybo sade att den de facto inte tar
mera trafik. Det är så gjort att det är fyra filer, men när det kommer stora
stockbilar och andra stora fordon, är de så breda att de tar upp två motorbanor. Det går inte, med hyllorna, att köra in någon annanstans än mitt på färjan, och då blir det plats för ännu färre bilar. Sedan proppar isen till och färjan kan inte gå i isläge.
Nej, bästa finansutskott, fundera över om man kan sälja bort den så fort
som möjligt. Kanske någon är så barmhärtig och köper den till ett vettigt pris
så att vi kan sätta in ett fartyg som vi kan använda i skärgårdstrafiken. Nu har
vi köpt oss en vacker salong som vi kan sitta i och som de flesta antagligen är
ointresserade av eftersom de pendlar och vill så fort som möjligt hem och till
jobbet.
Varifrån har hela konceptet kommit? I rapporten fick man läsa att brukarna, eller skärgårdsborna, skulle ha varit med i någon grupp, men de hade väl
visst inte haft något möte. Det var också lite märkligt. Nog är affären lite
konstig.
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Till det rent formella är det ganska enkelt. Vi har i det här landskapet tydliga regler för budgetansvar. För projektet ansvarar den projektansvarige förstås. För den avdelning som det här har gjorts ansvarar avdelningschefen,
men sedan har landskapet betalat tilläggsnotan 2008 på en halv miljon. Finansavdelningen varnade och sade att det inte fanns pengar, men man beslöt
ändå utan att fråga lagtinget. Då gick det politiska ansvaret ut ur landskapsregeringen. Det är bara lagtinget som kan bevilja pengarna och besluta, om
de ligger utanför ramarna. Nog har besluten misslyckats på alla nivåer.
Man kan fråga sig om det finns något systemfel och det finns det säkert,
men det förefaller som om avdelningscheferna inte har tillräckligt med information för att kunna sköta den interna kontrollen. Tydligen var det lite
samma sak med Ålandsdagarna. Avdelningscheferna råkar illa ut för de har
inte insyn i det som sker när projektcheferna gör tilläggsbeställningarna i
båda fallen. Sedan är det väl också så när fakturorna handhar finansavdelningen. Om inte dem som har ansvar för projektet också ska godkänna fakturorna kan vi inte få ett system där den som har ansvar både ska se till vad
som går in och vad som går ut. Nog krävs det också systemförändringar, men
framför allt kostnadsmedvetenhet.
Ta nu bort den där städarbudgeten! Den säger direkt ”Överskrid bara, det
städas upp sen när året är slut”. Det är dags för stora strukturomvandlingar,
inte bara bland personalen utan också i finanssystemet. Tack herr talman!
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Herr talman! Ledamot Sundback vill påstå att majoriteten tycker att
permitteringar är så bra. Jag tror inte att någon har yttrat sig om att
permitteringar är bra, det är en sista åtgärd eftersom man inte har
kommit till det sparbeting som var lagt i budgeten. Jag tror faktiskt
också att landskapsregeringen vet skillnaden mellan att spara och omstrukturera. Jag är säker på att det vet skillnaden på det.
Man måste komma ihåg att strukturomvandlingar också berör personalen. Man kommer inte ifrån det. Gör man strukturomvandlingar är
det för att få ner kostnader och då betyder det att personal kanske får gå.
Alternativ till permitteringar är uppsägningar.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag har hört ltl Ulla-Britt Dahl tala om den sista åtgärden.
Vilka andra har gjorts? Säg inte den här frivilliga inbesparingen utan
vilka strukturomvandlingar, vilka inbesparingar? För den här regeringen har paradnumret varit de här inbesparingarna på lönen. Det är så lätt
att skriva ner lönekontot med två procent när man sitter och pratar och
tittar på budgeten, men det är jättesvårt att förverkliga.
I Åbo skulle man permittera lärarna. Det kostade Åbo stad flera
hundra tusen. Det ska bli intressant att se när ledamot Dahl för det här
mot lärarna på Åland.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Tack herr talman! En viss strukturomvandling måste det väl ändå ha
skett eftersom man har sparat 70 tjänster. Någonting har man väl ändå
gjort? Kanske omstrukturerat arbetet. Jag hoppas faktiskt, med dessa
permitteringar, att vi har en så pass kompetent personal- och avtalssida
att man vet hur man verkställer permitteringar. Att man har tagit reda
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på vad som är lagligt och olagligt. Det som har varit olagligt i riket är
bland annat att där har det funnits i avtalet att permitteringar inte kan
ske på sommaren. Det har varit en sak som åtminstone någon kommun
har dömts för. Det här rör det kommunala. I något annat fall har de satt
ihop elever i så stora grupper att det inte läroplansmässigt har fungerat.
Vi pratar nu om gymnasiet.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Ja, vi får se, om det här drivs igenom, hur lagligt det är.
Regeringen och förvaltningen har uppenbara problem när de försöker
friställa personal. Om och om igen ser vi hur svårt det är att klara det
formella. Jag är faktiskt inte så optimistisk. Fackföreningsrörelsen har
mycket mer resurser och kompetens i de här frågorna så det blir nog
jobbigt för landskapet med den bristande avtalskunskap och erfarenhet i
de här frågorna som man ändå har. Jag hoppas att det egentligen inte
genomförs, det skulle vara mycket klokare på alla sätt och vis. Tydligen
har det blivit en prestigesak och det är synd för personalen, att de måste
lida på grund av det.
Talmannen
Replikväxlingen är avslutad.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Herr talman! Jag delar helt ltl Barbro Sundbacks syn på städarbudgeten.
Den är faktiskt ett riktigt otyg, men det här otyget har använts under
många år, även under finansministrar med socialdemokratisk stämpel i
pannan. Det är ingenting nytt. I princip är jag med ledamoten Sundback
att vi ska komma bort från en tilläggsbudgetering.
När det gäller fartygsflottan och angöringsramperna är det helt korrekt som ledamoten säger. De är inte kompatibla med varandra. Vi kan
inte ta vilket fartyg det än må vara och flytta det hur som helst för att systemen inte är kompatibla. Det är någonting som är väldigt viktigt och
det är någonting som vi också ska ta med när vi kommer med ett nytt
kortruttsmeddelande, så snabbt det låter göra sig. Det är en förutsättning att vi kan skifta fartyg mellan linjer för att vi ska kunna utveckla
trafiken.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Det sista låter lite motsägelsefullt, att en förutsättning är
att man kan flytta fartyg samtidigt som ministern konstaterar att det
inte går att flytta det här fartyget. Det är inte minister Thörnroos huvudvärk, det här har ju skett under den förra perioden, men numera lyser
ledamot Runar Karlsson ständigt med sin frånvaro här i salen så vi får
inte riktigt svar på frågorna.
När det gäller städarbudgeten är vi helt överens. Jag vill bara påminna alla här att socialdemokraterna har haft högst sex ledamöter i
lagtinget. Vårt inflytande har ofta varit större, men inte så stort att vi har
kunnat fatta majoritetsbeslut.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Herr talman! Först vill jag säga att det är under en kollegas värdighet att
stå och kritisera en som inte finns på plats. Det visar att man saknar ar947

gument i så fall. (Ltl Barbro Sundback: Nej, nej!) Det är min bestämda
uppfattning.
När det gäller fartygen så har fartygen och byggnadstekniken, konstruktionen, ändrat under viss tid. Delar av vår flotta är ganska gammal
och det gör att angöringsrampen också är det. I kortruttsmeddelandet
måste vi kunna skriva vilket fartyg som kan trafikera vilken linje. Vi
måste komma ifrån att det är samma fartyg som alltid ska trafikera
samma linje. Vi måste mera se till behovet, se till vad det är för säsong,
när det behövs mer eller mindre och också sedan separera, i den utsträckning det låter sig göras, persontrafik från ren godstransport.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack herr talman! Minister Thörnroos är säkert bra förberedd och kompetent på kortruttsplaneringen. Jag väntar med spänning på det förslag
som ska komma. Däremot finns det ingen orsak att beskylla mig för att
inte ledamot Runar Karlsson sitter på sin stol i lagtingssalen utan är någon annanstans och inte med här och diskuterar.
Talmannen
Replikväxlingen är avslutad.
Ltl Leo Sjöstrand, replik

Herr talman! Ledamoten Sundback var orolig för att om Skarven skulle
börja gå på Kökar så skulle den lägga sidan till. Vi har ett alldeles nybyggt färjfäste, som varken passar för de gamla eller de nya, men det
måste man prova ut. Det har man fått göra på de andra platserna, prova
ut om det passar.
Det andra, med stockbilarna, gör att den skulle lämpa sig att sättas in
på Kökarlinjen. Vi har ju kalhyggen, vi har inte några stockleveranser.
Det som förvånar mig mest är att ledamoten Sundback funderar på hur
beställningen har kommit till. Om jag inte missminner mig så satt väl
ledamoten Sundback med i regeringen när färjbygget startade.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Nej, ledamot Sjöstrand, jag satte inte med i regeringen.
Som ledamot Sjöstrand vet så har projektet förändrats under tidens
gång. Det är inte samma fartyg som vi har nu som man upphandlade
utan den har omkonstruerats. Hur mycket den har konstruerats om tror
jag inte att så många andra än de direkt berörda kände till under processens gång. Det är delvis därför som vi står här och pratar. Annars var det
fantasifullt att man skulle flytta hela Skarven till Kökarrutten eftersom
de inte har någon skog där. Det var väldigt kreativt och kanske någonting som ska beaktas i den fortsatta diskussionen. Man undrar bara om
det snart finns något folk kvar där att transportera, med den regionalpolitik som förs i övrigt.
Ltl Leo Sjöstrand, replik

Herr talman! Det kanske skulle bidra till att höja folkmängden, att få en
sådan kvalitet på resorna som det är på Skarven.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag kan inte annat än bara önska ledamot Sjöstrand lycka
till i sina ambitioner att flytta Skarven från Degerby och Svinö till Kökar.
Talmannen
Replikväxlingen är avslutad.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Herr talman! Det känns lite snopet, som om ledamot Sundback, om jag
förstod anförandet rätt, tyckte att investeringen i Skarven med tillhörande färjfäste är lite bortkastad. Det hade kanske gjort bättre nytta att
bygga ut på kortrutten istället. Det känns lite snopet att det har gått så
här.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Ja, jag antar att ledamot Sundblom är en av de mest kompetenta i den här frågan så jag kan bara instämma i vad han säger.
Talmannen
Replikväxlingen är därmed avslutad.
Minister Katrin Sjögren

Herr talman! Det har varit intressanta diskussioner under dagens gång. Man
kan bara konstatera att varken att förverkliga budgeten eller tilläggsbudgeten
för 2010 är det verkligen ingen picknick i parken. Bästa lagting, också jag som
miljöansvarig vill säga några ord om asfaltproblematiken. Det förekommer
mycket tyckande och lite fakta, upplever jag. Det här är en ganska svår och
komplicerad fråga. Det rör sig om teknik, det är många tekniska detaljer och
man ska mäta, mycket ingenjörskonst. Lite orättvist tycker jag att det har varit. Det är vi miljömuppar som nu ska ta ansvar för ovarsamheten med
skattemedel. Riktigt så enkel är inte frågan heller.
Det pågår flera parallellprocesser. Dels det akuta problemet, tyvärr, den
pågående rättsprocessen om massorna som finns på Rafaels. I dagsläget kan
man återvinna, man kan återvinna asfalt om man har ett miljötillstånd för att
man yrkesmässigt eller i offentlig anläggning ska återvinna eller slutligt omhänderta avfall. Man har återvunnit asfalt på Åland under en ganska lång tid.
Minnesgoda lagtingsledamöter kommer ihåg att det för ett antal år sedan
stod i tidningarna om att vägarbetarna började må dåligt, de fick andningssvårigheter. Det tillskriver man asfalten, man hettade upp stenkolstjäran.
Asfaltmassorna som finns på Rafaels och som vi måste reda upp kan jämföras med en sanering, alltså en överraskande, ovälkommen sanering. Den är
av den kategorin som Mariehamn t ex gjorde vid Nyängen och som landskapet gjorde vid IT-byn. Det stora problemet med asfaltmassorna vid Rafaels är
att de är ihopblandade. Vi har höga halter i högarna och det varierar allt från
sådant som går att återvinna till det som är klassat som farligt avfall.
Den andra parallellprocessen som vi behöver göra är att vi behöver få ordning, en gång för alla, på hur vi förfar och hur vi återanvänder asfaltmassorna
som innehåller stenkolstjära. Det är min uppfattning att asfaltaffären i grunden kommer att ändra hur vi bygger vägar och hur vi återanvänder.
Vi har två saker att förhålla oss till när det gäller asfalten, som innehåller
stenkolstjära, och det är vår egen renhållningslag och gemenskapslagstiftningen som säger att avfall inte får blandas. Det får man inte göra per auto949

matik utan man måste i dagsläget söka ett miljötillstånd. Det andra är att
stenkolstjära i sig är ett ämne som definieras som cancerogent. Det definieras
också i gemenskapslagstiftningen. Det är alltså halten som är avgörande när
asfaltmassan blir klassad som farligt avfall. Sedan 2002 klassas farligt avfall
som just farligt om halten av ett cancerogent ämne överstiger 0,1 procent,
alltså 1 000 ppm.
Det vi gör nu, när vi försöker titta framåt och hur vi ska förfara framöver
när det gäller asfaltmassor på Åland, är att vi tar fram en förordning för att
underlätta återvinning och det gäller återvinning som är under 1 000 ppm.
Förordningens syfte är att främja återvinning av avfall och ge förutsättningar
för att vi ska kunna återvinna den här asfalten. Det är meningen att vi ska
förenkla förfarandet och bestämmelser genom att man reglerar upp exakt
vilka nivåer man kan återanvända så att man inte behöver söka miljötillstånd
för allting.
Det andra vi behöver göra på Åland och som främst är kommunernas och
landskapsregeringens ansvar och bekymmer är att kartlägga. Hur stort är
problemet på Åland? Hur många av våra gamla vägar innehåller stenkolstjära? Hur många har vi återanvänt det på redan? Vi vet att i skärgården är
99 procent av asfalten oljegrus så där finns det inte några problem, men det
finns fog för att tro att man har återanvänt stenkolstjära och att det finns i
vägarna främst i Jomala och Mariehamn.
Vi behöver också få ett system för provtagning och analyser och sedan
måste vi också dokumentera. Det måste vara en ordentlig dokumentation på
hur vi återanvänder asfalt som innehåller stenkolstjära. Det här är ingenting
som har framförts i lagtingssalen utan man ska ta sitt förnuft till fånga, man
ska agera pragmatiskt. Det här kräver ett anmälningsförfarande till EUkommissionen. Vi kan inte bestämma det här själva utan det måste vi göra
om vi ska ändra på reglerna.
Slutligen, fru talman, riktar den här frågan strålkastarna mot ett annat faktum, som jag har försökt uppbåda de politiska massorna för. Vi har ett stort
glapp i vår infrastruktur när det gäller avfallshanteringen på Åland. Vi måste
köra bort allting. Svindyrt. Det är en fråga som är väldigt ointressant förutom
för de politiker, som är väldigt insatta i avfallsfrågan. Faktum att vi måste
köra bort allting fördyrar enormt.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Ministern sade att stenkolstjäran är ihopblandad, vissa delar går att använda och andra delar går inte att använda. Är det inte ett
pragmatiskt och konkret förslag då att blanda ut det ännu mer med
några 100 lastbilslass grus så blir koncentrationen mindre och så går det
att använda. Problemet uppstår uppenbarligen när stenkolstjäran upphettas. Nå, men låt bli och hetta upp den då så är problemet löst. Vi
måste titta på det här med kanske lite mera sunda, åländska sätt att lösa
problemen på än att bara säga att vi ska köra bort det. Kör vi bort det så
finns inte problemet längre, men problemet kommer att finnas någon
annanstans då. Är det inte lika bra om det finns möjlighet att använda
det här utan några större problem för de personer som ska arbeta med
det. Kanske vi borde hitta en lösning. Är det så att det är fruktansvärt
cancerogent och alla blir väldigt dåliga om man har med det här att göra
då ska vi naturligtvis inte göra det, men då finns det alternativ.
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Minister Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Om jag förstått saken rätt när man tog prover så fick man
svar från allt från under 1 000 ppm till 10 000 ppm. Att blanda avfall är
förbjudet i dagsläget. Det är ett nytt direktiv på gång där man försöker
främja det också. Tar man ett cancerframkallande ämne, t ex kvicksilver
eller DDT, översätt det och säg bara att om vi blandar ut det så blir det
en mindre koncentration och så blir det mindre farligt. Det vi har att
förhålla oss till är lagstiftning och regelverk och det har vi i dagsläget.
Det vi försöker nu, om vi tittar framåt, är att ta fram en förordning som
ska underlätta återvinningen av det här, som inte är klassat som farligt
avfall.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Jag förstår att det är ett problem, men det kanske inte alltid
ska vara den enklaste utvägen om man tittar på det. Jag får den känslan
att man inte riktigt vet hur man ska hantera det här ärendet. Man vet
inte vad det är för skillnad på 1 000 ppm och 10 000 ppm. Jag har i alla
fall inte en blekaste aning om det är jättelite eller jättemycket och hur
farligt det är. Att bara komma med en tilläggsbudget och säga att nu
kostar det 1,2 miljoner euro och då kör vi det på en pråm till Finland och
sätter det på en deponi. Vad jag har förstått så kommer man i Finland
att mala ner det här och sätta det som bärlager under asfalt och då har vi
egentligen gjort en dålig affär. Vi har lättat vårt samvete och sagt att vi
är riktiga miljömuppar för vi kör bort det från Åland och så har vi ett
skönt och rent samvete, men det är inte ekonomiskt försvarbart. Det här
ärendet förtjänar att vi tittar på det en gång till, med lite andra och nyare ögon istället för att ta den enkla utvägen och betala för problemet.
Minister Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Jag håller med om det, den här problematiken borde man
ha löst i ett mycket, mycket tidigare skede. Man vet att man har de här
högarna som innehåller stenkolstjära ute i kommunerna, man vet att
högarna på Rafaels innehåller stenkolstjära, man vet att vägarbetarna
blev sjuka, fick andningssvårigheter, när man lade ut dem. Visst, som
trafikministern sade, ingen skulle ha varit gladare än jag om man hade
haft lite mera framsynthet och planering innan dörrarna slår igen och
Rafaels inte kan uppbevara det här mer. Nu står vi här, vi har ingen infrastruktur för avfallshantering på Åland, vi har ingen deponi. Absolut,
jag är den första att ställa mig bakom om det finns en politisk vilja att
titta närmare på avfallshanteringsfrågorna och fundera på en deponi
och vad det smartaste är när de gäller avfallshanteringen.
Talmannen
Replikväxlingen är därmed avslutad.
Minister Veronica Thörnroos

Fru talman, bästa ledamöter! Jag ska ägna det här anförandet åt sjötrafiken
och kanske berätta lite om Skarven och också vara ganska tydlig med var centern står i den här frågan. Jag kommer inte att gå in i detalj vad som har påtalats i tilläggsbudgeten angående Skarvens fel osv, det kan var och en läsa in
själv, den som är intresserad av det.
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Som jag informerade tidigare pågår ett skiljemannaförfarande i Stockholm
och där förväntar vi ett utslag om ungefär sex månader, förhoppningsvis.
Därutöver pågår kontinuerligt, jag betonar kontinuerligt, en dialog med varvet där vi påtalar fel och brister som kommer fram under tidens gång. Sedan
försöker vi lösa det, systematiskt. Jag var själv bedrövad när jag noterade att
körtiden till Föglö kommer att behöva förlängas helt enkelt för att det inte låter sig göras på 25 minuter. Bränsleåtgången är stor osv. Det är det fartyg
som vi har här och nu och jag försöker arbeta fram en så bra lösning som
möjligt, sedan kan man gilla det eller inte.
Obunden samlings lagtingsledamot Mika Nordberg tog till brösttoner så
att det bara skallade här i plenisalen och sade att centern undandrar sig sitt
ansvar. Definitivt inte! Det är centern som har tryckt på för att rapporten som
först hemligstämplades skulle ges offentlighet. Den som säger någonting annat handskas ovarsamt med sanningen. Resultatet av det här, eftersom rapporten inte processades i landskapsregeringen, är att den ograverad gick till
polismyndigheterna för vidare utredning. Det kan man ha olika synpunkter
på, om det var rätt eller fel, men resultatet av det blev att det juridiska och
politiska ansvaret tvinnades ihop på ett sådant sätt att det i dagsläget är svårt
att agera politiskt, förrän vi vet vem som är juridisk skyldig eller vem som
inte är skyldig. Var sak har sin tid.
Det har varit ganska mycket tumult kring trafikavdelningen och tidvis får
vi klä skott för alla de frustrationer som medborgarna i landskapet känner
oberoende vad det må vara. Den tiden tycker jag att ska vara förbi nu. Medarbetarna på avdelningen gör absolut så gott de kan utgående från de premisser som finns.
Det som vi har arbetat med nu och som vi fortsättningsvis sätter fokus på
är en omorganisering av trafikavdelningen. Där har vi klart insett att det
måste till en förstärkning på sjösidan om landskapet ska bedriva rederiverksamhet. Därför äskar vi i tilläggsbudgeten om att tjänsten som teknisk inspektör tillsätts. Jag arbetar också med den nautiska biten. Minimikravet för
om man ska bedriva rederiverksamhet är att det finns nautisk och teknisk
kompetens tillgänglig. De besparingssyften som man kanske har trott att har
varit klokt tidigare, när man har minskat ner bemanningen på sjösidan, tror
jag att vi får betala lite för här och nu. Det är också samtidigt en utmaning.
Det är många som säger att: ”Ångrar du inte att du tog den där posten? Är
du inte ledsen för det? Det är ju bara problem.” Sådan ser verkligheten ut nu,
man kan se det som en utmaning också och så försöker man arbeta framåt.
Det är det jag gör nu, tillsammans med avdelningen och mina ledamöter i
landskapsregeringen.
När det gäller utvecklandet av kortruttssystemet kan inte jag erinra mig att
jag skulle ha utlovat det i tilläggsbudgeten. Däremot kan jag erinra mig om
att det är utlovat. Om allting går planenligt så hoppas jag att vi till hösten ska
kunna presentera ett välbearbetat kortruttsmeddelande där vi också från
landskapsregeringens sida tar ställning till Föglötunneln. Min uppfattning
idag är att Föglötunneln är en flaskhals, en broms, för den fortsatta utvecklingen eftersom processen inte kommer vidare och man måste så småningom
bestämma sig, skall vi fortsätta på det inslagna spåret eller ska vi arbeta från
ett annat spår. Det är i alla fall säkert att vi inte har resurser att arbeta på alla
fronter samtidigt. Tillsvidare följer vi den linje lagtinget har lagt, dvs vi utreder det södra alternativet.
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Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! När det gäller Skarven och den utredning som har gjorts
och som sedan hemligstämplades, är det de facto så att ett av regeringspartierna, centern, som sitter med i regeringen, beslutade att den skulle
hemligstämplas, om jag har förstått saken rätt. Jag ställde en enkel fråga
hur de hade tänkt sig att vi skulle få ta del av den här i lagtinget, men det
tog ju bara ett dygn innan den offentliggjordes i alla fall.
När det gäller de olika punkterna som inträffade är det de facto så att
trafikministerposten innehades av centern, dock icke av nuvarande minister Veronica Thörnroos. Frågan för min del var helt berättigad: Hur
har man tänkt sig ansvarsställningen? Dåvarande trafikministern sade
att man inte skulle ha någon slags utredning av det här i media.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Fru talman! Vad den tidigare trafikministern har sagt eller inte sagt i
media kan inte jag kommentera härifrån. Jag är ledsen att behöva ta ledamoten Mika Nordberg ur den villfarelsen att det var hans enkla fråga
som gjorde att rapporten offentliggjordes. Det var ett idogt arbete från
centerns sida för vi bedömde att vi inte har något att dölja här. Fram
med korten på bordet bara och så ska de synas. Nu pågår det en juridisk
process. Den politiska processen som Mika Nordberg efterfrågar, hur
skulle den ta sig uttryck förrän juridiken är klarlagd?
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Den juridiska processen reds ut som bäst av centralkriminalpolisen. Det utreds vem som har gjort fel och vem som har gjort rätt i förhållande till gällande lagstiftning, som omfattar dem som har haft med
ärendet att göra. Det politiska ansvaret är det som har pågått under år
på trafikavdelningen, det har ju de facto en centerminister haft ansvar
för.
Om vi lämnar det och går till kortruttstrafiken. Det är absolut så att
det norra tunnelalternativet som jag presenterade i samband med ordinarie budget är ett sammanhängande koncept som har med hela
kortruttssystemet att göra. Att säga att det inte är aktuellt är lite att man
begraver tunnelproblematiken i och med att man håller fast vid det
södra alternativet istället för att titta på norra alternativet.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Fru talman! Jag vet inte om vi aktivt försöker missförstå varandra eller
om det bara är jag som är icke-kommunikativ. Jag sade så här: ”Lagtinget har fattat ett beslut om hur man vill göra.” Nu står vi vid ett vägval, kan vi genomföra det här eller kan vi inte genomföra det. Vi vet att i
den tid vi står nu finns det ett stort, stort motstånd mot det alternativ
som nu undersöks. Då måste man göra en utvärdering och en evaluering, ska vi fortsätta på den här inslagna linjen eller ska vi inte. Jag har
inte några problem med att backa från den linjen, det har aldrig varit
mitt huvudalternativ. Jag har alltid varit inne för att det kanske är norra
linjen som är den rätta, men det uppdrag som trafikavdelningen fick var
väldigt klart och spikat från lagtinget, det är bara det här alternativet
som ska utredas. Det var förstås en annan ekonomisk tid och kanske

953

också en annan politisk tid, men målsättningen med att utveckla skärgården sker genom kortrutt, där är vi överens.
Talmannen
Replikväxlingen är avslutad.
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag hade förhoppningen om att få höra några kommentarer
från nya trafikministern, som har varit ansvarig under den tid de här
felen har gjorts i den här landskapsregeringen. Låt mig räkna upp dem.
Bankgarantier har inte tecknats för varvets garantiåtagande samt dess
ansvar för förseningsböter. Mottagningsprotokollet är rent. Utbetalningar har beslutats i landskapsregeringen utan att budgetmedel har
funnits från lagtingets sida. Det tog en väldigt lång tid att få fartyget i
drift, man kunde säkert ha gjort dessa åtgärder dubbelt snabbare. Gärna
kommentarer till dessa bristfälligheter.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Fru talman! Vad gäller bankgarantierna har jag svårt att uttala mig om,
hur tankegångarna gick, eftersom jag inte har haft någon del i den processen. Detta föregicks förrän jag tillträdde. När det gäller budgetmedel
och varför landskapsregeringen valde att betala tilläggsnotan på förhand
till varvet, hoppas jag att finansministern kan ge kommentarer till. När
det gäller det rena protokollet, mottagandet av fartyget, var jag själv inte
på plats i Klaipeda. Det kan inte vara min sak heller som politiker, det är
därför som vi har experter anställda. Det fjärde har jag tyvärr glömt
bort.
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! Det fjärde var naturligtvis det största och det var hur länge
det tog att få fartyget i drift efter leveransen. Det här var en förklaring
om att det var andra som hade ansvaret. Finansministern hade ansvaret
för beslutet att betala ut trots att det var taget i plenum där ledamoten
själv var med.
Jag har en kompletterande frågeställning och det gäller det politiska
ansvaret för redovisningen som finns i tilläggsbudgeten. När nu landskapsregeringen inte behandlar det politiska ansvaret i plenum, vilket
förvånar mig storligen, överlastas det ansvaret på lagtinget i samband
med redovisningen som finns i tilläggsbudgeten. Finansutskottet åläggs
den uppgiften. Är det också ansvarig ministers uppfattning att det är
den här gången vi ska ha när det gäller redogörelsen för det politiska ansvaret för det här.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack fru talman! Jag ser att ledamoten Roger Jansson ikläder sig domarrollen igen. Det tycks vara praxis att det är lagtinget som ska döma.
Det är inte lagtinget som ska döma ut det politiska ansvaret, det politiska ansvaret utdöms av väljarna vid nästa val.
När det gäller bankgarantierna, nej jag var faktiskt inte ansvarig för
trafikavdelningen i mars 2009. Jag har lite svårt för att i detalj redovisa
för det här och nu, men jag var inte ansvarig i mars 2009. När det gäller
budgeten, visst var det korrekt att beslutet togs i plenum.
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Talmannen
Replikväxlingen är avslutad.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Minister Thörnroos säger om tunnelprojektet att man så
småningom måste bestämma sig för hur man ska göra. Man, det är ju
ministern, som måste bestämma sig och föreslå att antingen gå vidare
med nuvarande alternativ eller föreslå något annat. Varför vänta på det
när det här projektet har gått i en sådan låsning. Jag har själv i e-post
önskat att styrgruppen skulle sammankallas för att diskutera MKBprocessen. Det är MKB-processen som måste startas om och det måste
tas med ett nytt alternativ så att vi inte gör samma misstag igen. Först
bestämmer vi oss för hur vi ska ha det och sedan gör MKB. MKB finns
till för att öka kunskapen för olika alternativ och sedan bestämma sig. Vi
var förhastade 2006 när vi valde det södra alternativet. Det ser vi nu efter att ha gjort MKBn så här långt.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Fru talman! När det gäller MKB-utredningen är det så att den personal
som har arbetat med den utredningen för nu icke nämnt företag, har
sagt upp sig. Det här har vi fått information om för tre-fyra veckor sedan. Vi tar informationen till oss, vi arbetar i en dialog gentemot företaget och kommer, om planerna håller streck, att samla till ett styrkommittémöte i medlet eller slutet av maj beroende på när tjänstledig tjänsteman kommer på arbetet vilket ska ske, förhoppningsvis, nästa vecka.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det låter bra att man kommer vidare, men som ministern
sade i sitt anförande har lagtinget gett det och det uppdraget. Det brukar
inte bekymra centern att gå emot vad lagtinget har sagt i andra frågor,
t ex jordbruksstöd osv. Jag hoppas att man vågar föreslå för lagtinget att
gå vidare med det här projektet på ett annat sätt. Det är ju landskapsregeringen som har bl a förslagsrätt till lagtinget. I den här tilläggsbudgeten hade jag hoppats på att det skulle vara en ny inriktning på det här
projektet, men det hann tydligen inte med förrän budgeten gick i tryck.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Fru talman! Ja, det är sant, i den bästa av världar borde jag förstås ha
hunnit med att få med det i den här tilläggsbudgeten, men det har jag
inte haft möjlighet till. Jag delar ledamoten Danne Sundmans syn på att
man måste komma till ett beslut. Vi vet också, vi har fått information om
att ska man fortsätta med det här tunnelalternativet som nu utreds, så
kommer man att besvära sig så långt som det kommer att låta sig göras,
vilket betyder att det stoppar upp planeringen för x antal år framåt. Det
är svårt utreda ett kortruttssystem förrän man vet en sådan väsentlig del
som hur kommunikationerna till Föglö ska skötas. Jag tror att vi tillsammans kommer att hitta en bra lösning på det här. Jag beklagar att
det tar lite tid, det är det som är nackdelen med demokratiska processer.
Talmannen
Replikväxlingen är därmed avslutad.
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Ltl Olof Erland

Fru talman! Jag har noterat att man från centerns sida i flera olika sammanhang idag och tidigare i massmedia har sagt att centern arbetar idogt för den
här öppenheten. Det har jag ingenting att säga om men när en landskapsregeringsledamot säger att centern gjorde det kan man få det intrycket och den
villfarelsen att liberalerna inte skulle ha gjort det. Jag anser att det korrekta
uttrycket är att landskapsregeringen arbetar för att den här rapporten skulle
offentliggöras. Åtminstone har vi i lagtingsgruppen diskuterat det och jag har
personligen varit med under många möten i det sammanhanget under den
dagen om varför det var problem och varför det så småningom löstes.
Liberalernas utgångspunkt när det gäller Skarvenaffären, vi skiljer då på
de tekniska problem med snett bogvisir och andra saker och de beslut som
har fattats under årens lopp, är att det gällande rättssystem vi har ska användas. Det betyder att förvaltningslagen från 2006 ska tillämpas när det gäller
revision och förvaltningschefens roll som rättschef. Till den delen går processen vidare och ingen kan sitta här och döma om det. Däremot är det naturligtvis möjligt att utkräva ett politiskt ansvar och det finns mekanismer för
det. Om det finns misstroende i lagtinget, om landskapsregeringen eller någon minister inte har förtroende i lagtinget så finns det möjlighet att utkräva
ansvar. Det är demokratins kärna att kunna utkräva ansvar. Sedan är det en
annan sak om man ska utkräva ansvar på grund av spekulationer, hörsägen
och också kanske till och med desinformation. Revisionsrapporten kan vara
det, man kan utdöma ansvar på grund av den, men då blir detta det politiska
ansvaret och förtroendet.
Revisionsrapporten har sin gång enligt lagen, enligt rättssystemet och det
är förvaltningschefen, vår rättschef, eller om vi så vill vår justitiekansler, som
har fört saken vidare. Till den delen tycker jag att lagtinget kan hålla sig till
det politiska ansvaret. Ingen här har någon domarroll.
Det har funnits i självstyrelselagen i tiderna domarroller också i lagtinget
som har hänförts till talmannen eller till lagutskottet. Självstyrelselagen 1919
hade också, som det hette då, ståthållare, en särskild roll, men idag har vi
ingen ståthållare i lagtinget och därför ska ingen heller agera vare sig som
domare eller ståthållare.
Fru talman! Jag skulle ytterligare vilja betona en sak som man lämnar
bort, antagligen medvetet, när det gäller permitteringarna. Permitteringarna
är ett alternativ till att några få får bära samma kostnader istället för att säga
att alla drar ner två procent på sin lön. Dvs. 70 personer drar ner 100 procent
för att spara lika mycket som 1 800 sparar genom att dra ner två veckor. Det
är ändå ganska avgörande när man diskuterar en budget, att vi har dubbel
bokföring. Tar man från det ena så påverkar detta det andra. Debatten från
socialdemokraternas sida när det gäller permitteringarna och också deras
motion bortser från detta. Den bortser från alternativet, ett alternativ är att
avskeda flera och återanställa dem så småningom eller att låna pengar. Är det
ett bättre alternativ än att diskutera hur alla kan ta ansvar. Det är väl ändå solidaritet. T o m lagtingsledamöterna är med och är solidariska. Kanske det
inte drabbar oss lika mycket ekonomiskt som en lågavlönad person, men
ändå. Det är ett beslut som har tagits i lagtinget och det fullföljs.
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Ltl Harry Jansson, replik

Fru talman! Jag tror att ledamot Erland har goda förutsättningar att förstå centergruppens fortsatta ansträngningar att markera att partiet som
helhet har velat ha maximal öppenhet kring den s k revisionsrapporten,
dvs. granskningen av Skarvenaffären. Ledamoten har också indirekt erkänt att så var fallet, att centern låg på för att rapporten skulle ges offentlighet, med stöd av regelverket. Det fanns ingen anledning på basen
av gällande lagstiftning att hemligstämpla rapporten.
Sedan ett förtydligande, det är inte förvaltningslagen för landskapet
Åland som ger förvaltningschefen ställningen som rättschef, det är landskapslagen om landskapet Ålands allmänna förvaltning som ger den
funktionen, så att det inte blir något missförstånd i det stenografiska
protokollet.
Ltl Olof Erland, replik

Fru talman! Ja, jag tror inte att jag hänvisade till något annat än allmänna revisionsregelverket och den reform som kom 2006. När det gäller hur idogt centern arbetade kan inte jag bedöma, men jag tror naturligtvis att liksom vår lagtingsgrupp diskuterade saken idogt och intensivt
så har säkert centern gjort det också, men när en minister hänvisar till
centern ville jag komplettera med att det också gäller liberalerna, för det
känner vi här alla till. Det ska inte vara något missförstånd så att centern
kämpar för och liberalerna är emot. Som ledamot Harry Jansson är väl
medveten om så kämpar vi tillsammans för en utveckling av samhället.
Talmannen
Replikväxlingen är avslutad.
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! Det är vissa synpunkter i debatten som jag inte förstår. Kan
man uppfatta det som att man tar på sig en domarroll om man i lagtinget vill veta mera om ministrarnas del i fattade beslut i landskapsregeringen och dess plenum. Är det inte, som jag uppfattar det, ett lagtings
ansvar, ett ansvar på oss lagtingsledamöter att informera oss om det politiska ansvaret när något går på ett sätt som vi har frågor kring. Det kan
man väl inte jämföra med någon slags domstolsbehandling, eller hur?
Ltl Olof Erland, replik

Fru talman! Nej det tycker jag inte. Domstolsbehandling är att man dömer i en tvist i allmänhet eller utser någon som skyldig till en handling.
Nu är det inte utrett vilka handlingar som har varit felaktiga och mot lagen. Revisionsrapporten säger att det inte har fattats ett formellt beslut
om t ex överbyggnaden. Som jag ser det borde man bedöma hur allvarligt det är, vem har undvikit att fatta detta beslut och hur har det gått
till. Det vet inte jag. Det är helt legitimt att fråga hur det har gått till,
men det utreds nu av rättsväsendet. Vad vi kan säga här är att vi saknar
förtroende på grund av den information vi har eller att vi har förtroende
på grund av den information vi har.
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! I tilläggsbudgeten under rubriken Granskningsrapporten
finns det tio punkter som är angivna där felaktigheter har begåtts, revi957

sorn har gjort följande iakttagelser som det står. Av de tio förefaller det
som om sju stycken inkluderar någon slags politiskt ansvar för de ministrar som har varit ansvariga under den tid när iakttagelserna har
sprungit ut. Nog är det väl rimligt då, när landskapsregeringen presenterar den här typen av frågeställningar, att vi här kan ställa frågor och ha
synpunkter på vem som möjligen kan vara ansvariga och skulle vilja ha
svar från landskapsregeringen om det.
Ltl Olof Erland, replik

Fru talman! Det är helt legitimt att ställa frågor, men ta som exempel att
branden i Klaipeda var en orsak till förseningen och då kan man fråga
sig hur den gick till och konstatera att det i varje fall inte var någon ansvarig ledamot som tuttade på. Det är en sorts bedömning. Själva dömandet baseras på vem som i rättsprocessen står för nollkontrollen, är
det justitieombudsmannen, justitiekanslern, domstolen? I Skarvenprocessen är ingen dömd på långt när utan det är en utredning, ett komplicerat mål där man ser till regelverket, rättssystemet och vad som har
hänt.
Talmannen
Replikväxlingen är avslutad.
Ltl Gun Carlson, replik

Fru talman! Jag vill bara kort erinra om centerns gruppanförande i den
här frågan där jag konstaterar att landskapsregeringen kom med den efterfrågade redogörelsen över rapporten, precis som finansutskottet och
lagtinget beställde. Jag konstaterade också att det pågår en juridisk process, vilket vi inte kände till när lagtinget tog beslutet i tilläggsbudgeten.
Processen är utgående från den beställda granskningsrapporten. Jag
sade och jag vidhåller fortfarande, att vi måste avvakta. Vi kan inte föregå den juridiska processen, inte till någon del eftersom vi inte kan
konstatera någons ansvara innan den juridiska processen är klar. Jag
stöder ltl Erlands resonemang i den här frågan.
Ltl Olof Erland, replik

Fru talman! Som jag uppfattar det så har jag också den synen på det
hela. Varför jag tog upp frågan var för att eftersom det är en känslig
fråga, det är mycket spekulationer, ville jag säga att det inte ska uppfatttas så att centern arbetat för den här öppenheten och liberalerna inte
gjorde det. Det var mera ett förtydligande om vad liberalerna gjorde. Det
var mycket diskussioner hur man skulle göra, hur regelverket ser ut, när
en handling blir offentlig, om någon måste begära om den blir offentlig,
om det ska vara en rapport som inte är slutförd osv. Det kan man föra
hur mycket resonemang om som helst, men nu blev den ganska snabbt
offentlig och de som ville kunde ta del av den. Till den delen har processen fungerat, sedan får vi se vad konsekvenserna blir, men det är en
fråga som rättsväsendet tar hand om.
Ltl Gun Carlson, replik

Fru talman! Jag avstår!
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Talmannen
Replikväxlingen är därmed avslutad.
Ltl Jan-Erik Mattsson

Fru talman! Det är som vanligt en intressant debatt och dessutom ganska
lång när det gäller tilläggsbudget, men den innehåller faktiskt brännstoff av
högsta grad, för en gång skull kanske man ska säga, det är inte bara de vanliga överskridningarna. Nu är det ganska tunga frågor. Detta för att klargöra
lite av de förväntningar som har ställts på att finansutskottet skulle göra ett
stort jobb, men finansutskottet är ingen domstol.
Den första frågan i ordningsföljd i tilläggsbudgetförslaget är försäljning av
aktier i Ålands energi och i Mariehamns energi som finansutskottet förväntas
göra en närmare granskning av och titta på helheten. Det sades att det var ett
första steg i renodling av energibolagen på Åland och därmed är det en uppgift för finansutskottet.
Den största saken i sammanhanget är väl Skarvenaffären eller vad vi ska
kalla det. Där är förväntningarna enorma på att finansutskottet ska kunna
peka ut någon, eller komma med något råd. Vi ska försöka kasta lite ljus över
frågan i den mån vi kan. Processen som är igångsatt kommer att leva vidare
efter att finansutskottet kommer med sitt betänkande, förhoppningsvis den
24 maj.
När det gäller asfalten har vi också bett om fördjupanden och det har framförts olika påståenden. Hur man behandlar asfalt i Sverige och Finland och
på andra ställen och huruvida det finns begränsningar hur vi kan behandla
den ska vi försöka klargöra i mån av möjlighet.
En permitteringsmotion har lämnats in och vi får vara tacksamma för arbetsuppgiften. Vi har bara en finansmotion att behandla. Den är lite svår att
säga vad man kan göra med eftersom den innehåller ett förslag till beslut som
får ekonomiska konsekvenser. De ekonomiska konsekvenserna går inte i nuläget att föra in i framställningen utan att det i så fall skulle kräva att budgetmomentet skulle vara öppnat. Motionen ska ändå behandlas.
Den sista uppgiften som jag ser att vi har är kostnaden hos polisen för datautrustning och där var det framför allt angående språket. Jag hoppas att vi
ska få ett gott arbete, vi jobbar på i finansutskottet och att vi klarar av att
kunna leverera ett betänkande till lagtingets återkomst den 24 maj.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Ltl Jan-Erik Mattsson har det gemensamma nöjet att sitta i
finansutskottet och titta på dokumenten. När det gäller energibolagen
undrar jag, de är ju under näringsavdelningen så jag tänkte att ltl Mattsson känner till det från sin tid i landskapsregeringen, varför man inte
begär fullmakt för att sälja aktierna i Ålands energi och varför man inte
tar med Kraftnät och eventuellt köper aktier i Kraftnät. Varför ser man
inte till helheten i energibolagsärendet? Bolagen äger ju varandra kors
och tvärs och det är ungefär samma aktörer som har utmaningen att
renodla säljandet. Känner f d ministern, ltl Mattsson till detta?
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Fru talman! Nej, jag känner tyvärr inte till det eftersom de förhandlingar
som har gjorts har skötts av finansavdelningen. Det här anslaget var inte
känt för mig på näringsavdelningen vid det tillfälle som jag hade att se
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budgetförslaget från näringsavdelningen, jag känner tyvärr inte till det.
Det uppdrag som lagtinget har gett finansutskottet är att man borde titta
på helheten och åtminstone försöka få en bild av den. Jag vet att tidigare
trafikminister Runar Karlsson har haft ett förslag en gång till en helhetslösning för samtliga energibolag.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Under min tid som kansliminister för tio år sedan delades
de här två bolagen. Då redan var det upp till diskussion det eventuella
behovet av renodling av ägandet och sedan dess har man diskuterat det.
Det är någonting som vi får titta på i utskottet. Man borde som sagt
vänta på den här delen tills man har helheten klar för att möjliggöra aktiebyten i större utbyten. Det kan bli betydligt lättare att förhandla om
man har helheten. Vi återkommer till det i utskottets behandling.
Talmannen
Replikväxlingen är avslutad.
Ltl Olof Erland, replik

Fru talman! Vis av erfarenheten försökte jag vara tillbakadragen och försiktig när jag sade att den här motionen inte kanske riktigt hör hemma i
finansutskottet därför att den säger att man ska vidta åtgärder utan att
det finns siffror på vad det betyder. Det betyder väldigt mycket. Jag
skulle gärna se att finansutskottet bedömer om det finns en gräns på var
man ska sätta finansmotionerna till allmänna motioner som berör motiveringen eller sådana som berör sifferstaten, årsstaten. Den här skulle
hamna på årsstatsstället, men utan siffror och därför bör den egentligen
inte behandlas. Finansutskottet behöver inte heller det utan att konstatera detta.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Fru talman! Det är helt riktigt att man kan ha den åsikten och det
kanske blir finansutskottets åsikt också, men nu har motionen godkänts
för behandling i lagtinget och den har behandlats idag väldigt ingående
dessutom. I någon form kommer nog finansutskottet att behandla motionen och ta ställning till innehållet. Det kan vara riktigt som ltl Erland
säger att man borde ha en gräns var de hör hemma och vilken betydelse
de i så fall har. Kanske en ledtråd till hur man utformar dem i framtiden.
Talmannen
Replikväxlingen är avslutad. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till finansutskottet.
Innan vi går vidare i föredragningslistan vill talmannen informera lagtinget om att den
preliminärt aviserade matpausen har av presidiet dragits in. Vi ämnar alltså fullfölja
kvällen enligt agendan utan paus.
Enda behandling
4

Redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen för tiden 1.11.2008 - 31.10.2009
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (Sjpn 2/2009-2010)
Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2009-2010)
Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.
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Diskussion.
Vtm Gunnar Jansson

Fru talman! Jag hoppas att vi, trots den tidigare debatten och det brutala besked vi just fick dela, ändå orkar ge oss in i denna debatt. Självstyrelsepolitiska nämnden strävar efter att bygga upp betänkandet över redogörelsen till
ett av de viktigaste självstyrelsepolitiska dokumenten under året för den period som vi nyss hörde. Nämnden vill också denna gång nämna sina ställningstaganden och synpunkter så tidigt som möjligt för behandling i lagtinget
här och nu i syfte att därav få vägledning till landskapsregeringen i regeringens fortsatta arbete med de processer som redovisas och litet därutöver.
Som vi kan se är nämndens formella förslag mycket kortfattat. Nämndens
synpunkter däremot är tämligen omfattande och går i vissa fall utöver det
som landskapsregeringen tagit in i redogörelsen. Detta har nämnden gjort
medvetet och av tre skäl.
1. Man ska kunna läsa nämndens betänkande utan att nödvändigtvis ha
tillgång till den underliggande redogörelsen. Tekniken är den att redogörelsen refereras avsnitt för avsnitt.
2. Nämnden behandlar vissa tematiska tyngdpunktsområden mera ingående än
andra. Ett sådant tyngdpunktsområde är denna gång svenska språket.
3. Nytillkomna händelser och fakta beaktas i betänkandet, i ljuset av att redovisningsperioden har gått ut för ganska länge sedan dvs. 31 oktober 2009.
På dessa grunder, värderade kolleger, är betänkandet längre än redogörelsen, men
jag hoppas att läsarvänligheten inte blir lidande av det.
Så till tyngdpunktsområdena, jag börjar med svenska språket som jag
nämnde. Nämnden utvidgar greppet betydligt till att gälla även kontakter till
Sverige, språket i vården och utbildningen, samt en eventuell språkombudsman i statsförvaltningen och den funktionens förhållande till den offentliga
maktutövningen på Åland. Sverige är part i Ålandsöverenskommelsen av
1921, Sverige är också en s k kin-stat till Finland. Ordet kin betyder ungefär
granne eller nära släkting och har tyvärr inte en bra motsvarighet i svenska
språket. En kin-stat är ett grannland som av historiska skäl har påverkat utvecklingen i sin omgivning. Eftersom gränserna i Europa huvudsakligen har
dragits upp som ett resultat av krig är det naturligt att vi har en mängd kinstatsförhållanden på vår kontinent. Några exempel Danmark-Tyskland, Tyskland-Polen, Polen-Litauen, Österrike-Italien samt minst resultatet av det
Habsburgska väldets sammanbrott, dvs Ungerns ytterst komplicerade förhållande till sina grannar. Ett förhållande vars komplikationer inte minskade
precis av parlamentsvalet nyligen där.
Kin-statsförhållandet mellan Finland och Sverige är naturligt, vardagligt
och avspänt. Sveriges speciella förhållande till Åland gör att vi ska bygga ut
förhållandet på det sätt som redovisas i betänkandet med tyngdpunkt i detta
skede på utbildning och vård. När vi betraktar återflyttning och inflyttning
från Sverige till Åland ser vi att utbytet är ömsesidigt. Behovet av att utöka
kontaktytorna är uppenbart för att åstadkomma fastare strukturer för detta
samarbete.
Förebilden för sådant framgångsrikt gränsöverskridande samarbete finns
mellan regioner både i södra Sverige och i norra Sverige och även mellan
södra Sverige och södra Norge för att tala om vår närhet. Skärgårdssamarbetet kan mycket väl omorganiseras eller rekonstrueras till ett gränsregionalt
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samarbete mellan Åland och Stockholm-Uppsala-regionen, med ett betydligt
utvecklat grepp som också ger utrymme för beskattningens område nu och på
sikt. Om detta uppehåller sig nämnden rätt så ingående.
För språkrådets del upprepar jag min käpphäst. Om något av självstyrelsepolitiska skäl måste normeras på lagnivå är det språkrådet som institution,
dess uppgifter, sammansättning och fullmakter. Andra tematiska tyngdpunktsområden i nämndens betänkande gäller säkerhetspolitiska frågor,
skattefrågor och utbildningsområdet som sådant. Flera av dessa är återkommande angelägenheter där nämnden noterar framgång och uppmuntrar
landskapsregeringen att gå vidare med ärendena.
När det gäller de säkerhetspolitiska frågorna betonar nämnden att Ålands
ställning som part bör stärkas, både nationellt och internationellt och i förhållande till EU samt att informationen om Ålands demilitariserade och neutraliserade status blir så högtäckande som möjligt. Vi nämner också att ett sådant tillfälle för information erbjuds nu senaste i september, men gärna före
det, i förbindelse med övningen Northern Coast, den nordliga kusten, som
går av stapeln i Östersjön och till och med nära inpå oss.
Inom området för skattefrågor fördjupade sig nämnden i tonnagebeskattningen och noterar med tillfredsställelse att 10 av 13 problemområden fått en
tillfredsställande lösning så att sjöfarten under åländsk och finländsk flagg
numera kan bedrivas på konkurrenskraftiga EU-villkor. Man kan lite tillspetsat uttrycka sig på det sättet att sjöfart under våra flaggor nu kan bedrivas
under sådana konkurrensförhållanden att de som inte klarar av det ska syssla
med annat än sjöfart.
Vi noterar också att förhandlingsklimatet mellan sjöfartens parter är gott.
Kollektivavtalslösningar har parterna kunnat träffa som är förmånliga för näringen. Det är naturligtvis inom områden som kan vara föremål för kollektivavtalsslut och upplösningar och som i grunden påverkar både bemanning och
därmed kostnader.
Bland övriga frågor som redovisas i betänkandet är flera sådana som bör
hanteras med utgångspunkt i ett kommande regeringsprogram för Finland,
alltså för landets regering. Sådana frågor är förhållandet mellan självstyrelselagen och Finlands grundlag, bevarandet av landets tvåspråkighet, om sjöfartens fortsatta konkurrensförmåga samt utvecklandet av självstyrelsen som
sådant. Debatten i lagtinget om självstyrelselagen, som är en ramlag, visade
att den kommitté som landskapsregeringen ämnar tillsätta, bör börja med att
formulera och driva de frågor som ska tas in i nästa regeringsprogram i
Helsingfors. I den processen kommer flera självstyrelsepolitiskt viktiga frågor
att dyka upp. Självstyrelsepolitiska nämnden står i de frågorna fortsatt till
landskapsregeringens förfogande. Tack talman!
Ltl Roger Slotte, replik

Herr talman! Av nämndens betänkande, vtm Gunnar Jansson nämnde
inte någonting om punkt 12 på sidan 14 i rättelsen angående reservkraftsförsörjning, får man en väldigt otydlig uppfattning angående förutsättningarna för byggande av likströmsförbindelse som lagtinget beslutade om i november 2009. Kan vtm Gunnar Jansson förtydliga
nämndens ståndpunkt i det avseendet?
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Vtm Gunnar Jansson, replik

Herr talman! Det är riktigt att nämnden redovisat för redogörelsens innehåll och framfört synpunkter på processen. Som vi vet är den nu på
hälft, den pågår och vi betonar betydelsen av en framgångsrik, lyckosam
lösning. När vi avfattade redogörelsen var det på basen av den information vi hade då.
Ltl Roger Slotte, replik

Herr talman! Ska man då uppfatta det så att om lagtinget godkänner betänkandet betyder det också att lagtinget annullerar den beställning
man har gjort angående likströmsförbindelse och extra anslag från Finlands regering som för tillfället ligger i Ålandsdelegationen. Som det är
skrivet nu är det så att likströmsförbindelsen är beroende av inmatningstarifferna. Likströmsförbindelsen behövs oberoende av inmatningstarifferna och vindkraft för att vi ska klara Ålands elförsörjning i
framtiden. Är det skäl att komma med ett betänkande?
Vtm Gunnar Jansson, replik

Herr talman! Jag förstår vart kollegan Slotte vill komma. Formellt är det
så att nämnden inte kan föreslå att man blandar sig i behandlingen av
ett annat ärende, men politiskt är naturligtvis kopplingen till inmatningstarifferna uppenbar i den process som pågår och som ska bevakas
och skötas. Just nu hanteras det av riksmyndigheterna där riksdagen så
småningom är av största betydelse för hela energiförsörjningen som vi
nu diskuterar.
Talmannen
Replikväxlingen är avslutad.
Lantrådet Viveka Eriksson

Herr talman! Nämnden presenterar ett fylligt och omfattande betänkande.
Landskapsregeringen tar förstås till sig vad nämnden har skrivit och ska
jobba vidare med de frågorna, som i och för sig är många frågor som landskapsregeringen redan jobbar med. Ganska långt ger dock nämnden ytterligare råg i ryggen för landskapsregeringen.
Samtidigt finns det också en del i betänkandet som innebär att landskapsregeringen måste titta över resurserna och se hur vi riktigt ska kunna leverera
allt det här som sägs i betänkandet. Det kan tänkas att det kommer att kräva
äskanden om tilläggsresurser, men det får vi återkomma till.
Jag vill kommentera några frågor som vtm Jansson presenterade så här inledningsvis. När det gäller språkfrågan är det så att landskapsregeringen jobbar med den frågan på många olika nivåer. Till den delen har nämnden gjort
en mycket bra beskrivning och pekat på många viktiga saker.
Kontakterna till Sverige är intressant, vi har förstås via samarbetet med
generalkonsulatet utarbetat redan idag mycket goda kontakter. Vi har mycket
goda kontakter till regeringen i Stockholm, vi har kontakter på många olika
nivåer.
Det som föreslås rent konkret är att det skulle inrättas ett regionkontor i
landskapet. Där ställer jag mig lite frågande till vad man egentligen avser
med det. Det som landskapsregeringen är involverat i redan idag är att inom
nordiska ministerrådets samarbete finns planer på åtminstone äskanden om
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att man också skulle titta på gränshinderproblematiken mellan Finland och
Sverige och Åland och Sverige. Vi jobbar för att ministerrådet skulle bekosta
någon form av gränshinderkontor på Åland.
Till den delen, om det är det som nämnden avser, är vi på samma linje,
men att vi själva skulle bygga upp ett eget regionkontor ställer jag mig lite
frågande till om det är något annat man avser. Där måste jag få ett förtydligande.
Språkrådet har vi diskuterat möjligheterna, behoven av att också lagstifta
om språkrådets verksamhet. Jag har tidigare sagt att vi som utgångspunkt
har att det skulle göras en utvärdering efter ett tag. Efter den utvärderingen
skulle man göra överväganden om lagstiftning och se om det behövs. Nu säger nämnden att det behövs och då är det förstås så att landskapsregeringen
ska se över det och jobba vidare i den riktningen. Vi har också för avsikt att vi
formar den till utvärdering av språkrådets verksamhet så här långt.
När de gäller den stora militära övning som kommer att ske i vår närregion
i höst så kommer talmannen och jag i morgon att ha det årliga mötet med
gränsbevakningen och då kommer vi också att få ingående information om
alla de här planerna. Vi har fått lite lösryckt information så här långt, men då
kommer vi mera i detalj att kunna granska det. Dessutom måste det informeras om Ålands särskilda status, det är alldeles självklart att vi får fram det.
Tonnageskatten är en framgång särskilt för fraktrederierna. Det som sägs
både i landskapsregeringens redogörelse och också i nämndens betänkande
om anskaffningsreserveringar, att ytterligare steg borde tas, har landskapsregeringen sett på att nuvarande regering redan skulle göra det man har sagt i
sitt handlingsprogram, att man skulle genomföra en utredning om anskaffningsreserveringar. Senast jag var i Helsingfors och träffade väldigt många
olika representanter fördes det här väldigt skarpt fram att man måste göra
den här utredningen. Sedan är det så att i nästa Finlands regeringsprogram
ska vi igen stå på när det gäller att se till att det verkställs. I första hand skulle
det behövas en utredning.
Kommittén för självstyrelselagsreformen är på kommande. Vi väntar ännu
på några tilläggsuppgifter. Avsikten är att det den här veckan skulle tillsättas
och det kommer att tillsättas snarast, men det saknas några män ännu. Det
har också varit vissa problem med sekreterarfrågan, därför är det inte gjort
ännu. Men det kommer alldeles snart att göras eftersom det är en fråga som
det är väldigt bråttom med. Tanken är att mandatet skulle löpa fram till sista
oktober därför att det skulle finnas tid att i god tid ha det färdigt inför kommande regeringsförhandlingar i Helsingfors som kommer att ske i år.
När det gäller regeringsförhandlingarna, som nämns i betänkandet från
nämnden, har vi redan aktualiserat med nuvarande statsminister och också
på tjänstemannanivå att Åland ska finnas med i det tidiga skede när man bereder det kommande regeringsprogram. Nu håller man på att ta fram underlag i alla ministerier för regeringsprogrammen. Där har Åland redan nu
sagt att vi vill vara med och vi är också med på så sätt att våra avdelningar
kommer att ha kontakt med sina kontaktpersoner på de olika ministerierna
redan i den här sakliga beredningen. Det arbetet är också på gång.
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Ltl Olof Erland

Herr talman! Jag får konstatera att presidiet gjorde ett strategiskt val när
man ställde in middagspausen. Som det heter är hungern den konstruktiva
debattens moder. Vi får se hur det går.
Herr talman! Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande över redogörelsen över självstyrelsepolitiken sammanfaller delvis med vad lagutskottet har
sysslat med. Till den delen ska jag kanske inte säga så mycket, men jag kan
konstatera att det finns viktiga punkter när det gäller Lissabonfördraget, demilitariserade zonen, säkerhetspolitiska frågor och också Finlands säkerhetsoch försvarspolitik.
Herr talman! Först när det gäller svenska språket är det en intressant text.
Jag skulle ändå vilja att det skulle behövas ett kompletterande i språkpolitiken. Nu har vi vår finska strategi, myndighetsspråket ska vara svenska. Vi
försöker luta oss på språklagen och få service på svenska. Nästa steg är att
stärka kontakterna med Sverige. De är på många plan redan starka.
Det här med nordiska informationskontor eller annat kontor är intressanta
tankar, men däremot tycker jag att man ska undvika att bygga upp institutioner och lägga in resurser om de inte har en direktverkan. Det kan vara översättartjänster och andra saker som är bättre. Däremot tycker jag att man
skulle systematiskt framföra att visst behöver vi översättningar, visst behöver
vi kommunikationer och möjligheter att diskutera. Man bör lära sig mera
svenska i Finland och så vidare och då får vi ett funktionellt språk, vi klarar
av hanteringen med förvaltningen.
Det som däremot är på väg att försvinna är kulturspråket. Om vi ska kommunicera med Finland, behöver vi ha bättre svenskt språk i Finland. Då
måste vi ta in det som pågår i samhällsanalytiska sfären, dvs. där man för debatter, diskussioner och gör utredningar, som rubriceras på finska och ibland
också på engelska, men inte på svenska. Jag har påtalat det här för den tidigare finansministern, Eino Heinäluoma, som kanske inte är den mest populära personen, men i varje fall på hans tid ville jag försöka få fram att utredningarna som talar om samhällsekonomins framtida utveckling borde vi
kunna få på svenska för de påverkar oss.
Det här var hösten 2007 och hösten 2008 hade vi en kris i landet, inte på
Åland på samma satt men i Finland som helhet, som påverkade oss väldigt
starkt. Vi hade alltså inte möjlighet att delta i debatten. Jag tycker att det här
är en lucka som jag nu vill passa på att påpeka.
En sak till i språkfrågan som jag tycker att är väldigt viktigt och som borde
tydliggöras är att i Finland med förvaltningsreformen konstaterar nämnden
att man bibehåller språkservicen. Språkservicen är en sak, kommunikation
och kulturspråk är en annan sak. Det som man håller på att utveckla i Finland
är en politik för språkenklaver. Åland är i och för sig en enklav, men hela
Svenskfinland håller på att bli organiserat till små språkområden, där servicen någon annanstans ska vara på svenska. Det är en farlig utveckling som
påverkar oss i slutändan.
Det finns också en situation om Justitiekansler- och JO-funktionerna. De
har diskuterats i självstyrelsepolitiska nämnden sedan början av 2000-talet.
Det har varit en osäkerhet kring behörigheten för JO och JK att agera på
Åland. När förvaltningsreformen gjordes 2006 fick vi en rättschefsfunktion.
Det fanns två motioner från liberaler och obundna som ville ha en särskild
JK-liknande, men inte fullt ut, ett ämbete som också skulle ta emot klagomål.
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Det här borde man med tanke på alla affärer klargöra, ska vi ha en egen rättschefsfunktion eller ska vi ha en reglerad relation med JO och JK, som sinsemellan har en reglerad relation.
Det förtjänar också att lyftas fram återigen det som kom fram som ett
framsteg när det gäller relationerna Finland-Åland i EU, dvs. deklarationen i
mötet den 27 november 2009, jag hade för mig att det var i december, men
okey, det är säkert rätt som står här. Det var en viktig deklaration, den befäste
Ålands ställning när det gäller självstyrelsens status, demilitarisering och neutralisering. Om man ska göra det här till en flaggdag vet jag inte, men då ska
man i varje fall kontrollera datum. Jag är inte så säker på att jag har rätt i det
här fallet.
Det jag tänkte påpeka här är att när det gäller terminologin står det att det
man uttryckte i ingressen till Ålandsprotokollet har en viss status. Det är möjligt att ingressen är det rätta begreppet, men alltsedan det här protokollet
myntades och den s k ingressen, har det kallats preambel. Med tanke på hur
många låneord det finns i svenskan är preambeln ett utmärkt ord. Det är
alltså inte en ingress i en text utan det är en inledande text som säger vad det
huvudsakliga innehållet är. Ingressen låter som om man måste börja på något
sätt. Så är det inte i det här fallet, preambeln uttrycker protokollets syfte.
Herr talman! En sak till som är viktig är det som lantrådet också redogjorde för, sjöfartspolitiken och tonnageskatten. I den sjöfartspolitiska debatten på Åland har man sagt att tonnageskatten inte har så stor betydelse för
oss av två skäl. Lastfartygsrederierna på Åland gynnas inte särskilt av det här.
Det berör inte passagerarsjöfarten, men om lastfartygen idag inte direkt gynnas är det här en mycket stark markering för en sjöfartspolitik i Finland, som
nu accepterar tonnageskatt som t ex inte Sverige gör. Man gör det enligt en
modell som torde vara praktisk användbar.
Den tidigare skatten som kom i kraft 2001 har visserligen använts av ett litet rederi, men har inte haft någon betydelse. De ministrar som senare har
varit finansministrar har inte heller tagit frågan förrän vi fick nuvarande finansminister Katainen på plats. Inte för att vi fick honom på plats utan regeringen satte honom på plats. Fraktrederierna kan potentiellt ha stor nytta av
det här på Åland. Vi kan få en inflaggning och det är målet för den finska sjöfartspolitiken och den åländska naturligtvis.
När det gäller passagerarfartyg så har det länge varit klart från kommissionens sida att man inte kommer att tillåta nya registerkonstruktioner, som
inkluderar taxfreeförsäljningen ombord i tonnageskattesystemet. Det finns
alltså konstruktioner i Danmark och England som gör att vissa uthyrningar
av kiosker kan räknas in, men det som lovades redan i november 2004 av regeringen och som det togs fram en utredning om hösten 2005 var en anskaffningsreservering.
Den är så pass given statsfinansiellt och på andra sätt att landskapsregeringen borde få gehör för den och tydligen också fått det, det gäller utbildning, miljö och förnyelse av fartygsflottan. Jag utgår från att Viking Line, nu
när man ska förnya sin flotta, har diskussioner om den latenta skatteskulden
om reserveringar och liknande. Här ska man också komma ihåg att det är
plus och minus för Åland. När fartygen ska förnyas blir det nya avskrivningar,
lägre bolagsskatt, men förhoppningsvis mera vinster, mera arbetstillfällen.
I stort sett kan man säga att den nuvarande finansministern inte har utgjort den propp i sjöfartsprocessen som andra delvis har gjort. Där vill jag
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säga att nuvarande talmannen, Sauli Niinistö, fått oförtjänt rykte för han försökte och Lipponen försökte, men fackföreningarna ar starka på den tiden i
den här frågan.
Herr talman! Om jag har förstått saken rätt så finns det i självstyrelsepolitiska nämnden ett EU-meddelande och ett meddelande om skattepolitiken.
Det här betänkandet och landskapsregeringens redogörelse tillsammans utgör en bra grund för självstyrelsepolitiken på det sättet att man ser var det går
framåt och man ser också var stötarna ska sättas in, var vi har problemen. Jag
skulle säga att sammanfattningsvis är det här frågan om en dokumenterad
självstyrelseutveckling.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Herr talman! Jag får tacka å nämndens vägnar för de goda omdömena
på slutet. Jag begärde replik när ledamot Erland redogjorde för den
språkliga kulturella miljön. I nämnden har vi resonerat och också i övriga sammanhang, på så sätt att medan språklagstiftningen i Sverige är
en skyddslag mot alltför brutalt intrång av engelska språket, är språklagstiftningen i Finland en servicelagstiftning. Den syftar till att trygga tvåspråkig och i vissa fall trespråkig service till medborgarna på landets
nationalspråk och samiska. När vi nu går in i ämbetsverkens och myndigheternas hemsidor i vårt informationssamhälle, vad ser vi i Finland?
Jo, vi ser ett informationsflöde på finska och engelska och vad blev
svenskan. Detta är för åländska förhållanden av största dignitet.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag försökte säga någonting liknande. Nu ser jag i mina
anteckningar att jag skiljer på service- och funktionssvenska, på kommunikationssvenska, alltså tvåvägskommunikation, och det här som jag
kallar social eller kulturell språksats. Det är det vi måste eftersträva, vi
måste ha en levande svenska i Finland, i finska Finland, i svenska Finland och på Åland. Där har vi en enorm uppgift, vi ser att svårigheterna
är stora, men just när det gäller servicen så okey, där kan vi nå framgångar, men vi ska också sikta högre än så. Jag ser fram emot att vtm
Gunnar Jansson, jag och många andra här i lagtinget kan fundera på initiativ i den här mera långtgående frågan.
Talmannen
Replikväxlingen är avslutad.
Ltl Harry Jansson

Herr talman! Efter inledande liberala kören av vackra stämmor ska jag ta
några aspekter som centergruppen särskilt fäster vikt vid i nämndens betänkande. Betänkandet innehåller ett antal viktiga preciseringar, som jag kort
ska beröra. Vad gäller den inledande biten om självstyrelselagens senaste revidering, när konsumentrådgivningen fick en ny ordning, så innehöll landskapsregeringens redogörelse en ganska knapphändiga information om den
turbulens och förvåning som kantade hanteringen av hela ärendet. Därför är
det välkommet att nämnden lika enigt som i alla andra avseenden i denna
behandling, konstaterar den process som har lett till att vi har fått en praxis
etablerad i hur ändring av självstyrelselagen ska hanteras i riksdagen. Det var
en exceptionell händelse, men man kan säga att det inte är något ont som inte
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har något gott med sig. Jag tror att alla har fått upp ögonen nu för att vara
medvetna om vad som händer på alla nivåer.
När det gäller svenska språket har vi hört en hel del av den biten redan. Jag
ska på en gång gå in på språkrådet. Här står att man vill ha det lagfäst. Hur
ska man få ett språkråd som också har en mer betydelse än att fungera som
en remissinstans eller en informationsbyrå. Osökt kommer man in på frågan
om språkrådet bör kopplas samman med en ny form av åländsk JK-JOinstitution så att vi får en tyngdpunkt på de språkliga omständigheterna i den
åländska vardagen på en helt annan nivå än idag. JK-JO-frågan är aktuell, ledamot Erland berörde det delvis, för den turbulens vi har haft den senaste tiden har aktualiserat behovet av att se över den rättsvårdande delen i vårt
landskap.
När vi nu enigt har beslutat om att gå vidare och fördjupa självstyrelsen,
om vi lyckas övertala Helsingfors om de nödvändiga stegen, är det än angelägnare att vi också ser på hur ålänningarnas rättsskydd och myndighetsvardag skall fungera på morgondagens Åland. En åländsk JK skulle kunna ge
samhället en helt ny dimension.
När vi tittar på de instanser som finns i Finland och Sverige ser man att
lagstiftningen ger JK-ämbetena en dynamisk funktion i samhället, de kan
även användas för att ge utlåtande till regeringen om olika processer, förslag
och annat som är på gång att skapas i den politiska sfären.
Här tycker jag att vi har en fråga som med fördel kan hänföras till den
kommande parlamentariska kommittén, som ska titta på ramlagsmodellen
för Åland. Vad är mer naturligt än att man tar in denna frågeställning inom
ramen för kommitténs arbete.
För att markera ett JK-ämbetes status bör det återfinnas i självstyrelselagen. På samma gång bör man beröra och eventuellt avgränsa på vilket sätt
JK-JO-ämbetet i Finland kan gripa in i åländsk förvaltning. Här tror jag att
det är nödvändigt att vi kommer ur den grå zon som tycks finnas runt de två
sistnämnda funktionernas rätt att verka även inom den åländska rättsordningen.
När det gäller det svenska språket har nämnden glädjande nog starkt
markerat att kollektivavtalen även ska finnas i svensk språkform. Nämnden
avslutar med att man uppmanar landskapsregeringen att vidta eventuella åtgärder ifall den pågående rundan med ministrar i Helsingfors ger ett önskat
resultat. Den senaste statsministern, Vanhanen, har begärt tidtabell när kollektivavtalen ska finnas i svensk språkdräkt. Är det så att verkligheten är så
krass att det bara är pengarna som hindrar tillkomsten av svensk översättning måste landskapsregeringen se vad man kan göra.
Naturligtvis har frågan ställts vad vi kan göra. Vi har inte på egen hand
möjlighet att dra en minister inför riksrätten, men vi kan de facto via JKämbetet i synnerhet och i vissa fall även JO, begära en klagan till de instanserna som ger anledning till en sådan reprimand, anmärkning, att ärendet
förs vidare till riksdagens grundlagsutskott för vidare hantering. Ett annat alternativ är att tio riksdagsledamöter besluter om samma sak.
Det är kraftiga markeringar som nämnden gör indirekt, men å andra sidan
är det ett icke-demokratiskt och direkt rättsvidrigt tillstånd som vi har just nu
när man inte kan fungera på svenska inom arbetslivet.
Betänkandet innehåller även en viktig precisering i övrigt. Jag tänker på de
årliga fartygsbesöken som den finska marinen gör i de åländska farvattnen.
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Där har nämnden återskapat den gamla praxisen att vi från åländsk sida ska
markera när besöken i sin längd eller utformning, besök iland etc. som är utöver det som är normal aktivitet. Vi ska från åländsk sida markera vår åsikt
att Ålandskommissionen bör tolkas på ett annat sätt än vad marinen gör.
Till sist herr talman, ltl Roger Slotte tog upp frågan om reservkraften. Jag
vill som ledamoten nämnde villigt erkänna att vår skrivning här om och att
man bör överväga andra reservkraftsalternativt. Det var något förhastat i och
med att vi inte hade den sakkunskap som det här ärendet förutsatte. Vi
kanske inte hörde sakkunniga i tillräcklig omfattning på det här området. Reservkraftsfrågan är betydligt mer komplicerad än vad vi från nämnden skriver och på inget sätt får ansvariga inom Kraftnät och andra dra den slutsatsen
att lagtinget till följd av denna skrivning har tänkt om. På något sätt måste
man löpa linan ut tills man har skapat en kabel till Finland. Om den frågan
strandar får vi ta en ny diskussion i denna sal. Tack!
Ltl Roger Jansson

Herr talman! Med tanke på vad vi alla har i mun och därför har svårt att prata
får jag tacka för den lilla middagsbjudningen som vi fick oss till del. Den behövdes. Det var en bra presentation av vtm Gunnar Jansson. Vi kan notera att
jag delvis inom parentes har varit med i behandlingen. Jag stöder allt utom
det som var uppe i replik och nu i kollegan Harry Janssons anförande på sidan 14, det sista stycket under reservkraftsförsörjningen. Där var jag tydligen
inte delvis med utan helt borta.
Med kännedom om den process som har föregått det här ärendet har vi varit överens om att vi inte ska uttrycka oss på det här sättet. Finlandskabeln
behöver vi för att täcka vårt snart kommande underskott på reservkraft. Det
måste vi med kraft understryka och inte vackla på den punkten och inte
koppla på det här sättet till vindkraften. För den fortsatta processen i det
sammanhanget behöver vi inte stryka det här stycket utan det må stå där och
så får vi glömma det så fort som möjligt.
Diskussionen när det gäller landskapets redogörelse har varit i nämnden
ytterst konstruktiv och det här är, som jag ser det, ett bredare täckande dokument än vad vi tidigare har producerat. Formuleringarna är till många delar synnerligen genomarbetade och orsakat att tänka efter vad här står. Det är
alltså ett viktigt dokument för självstyrelsen, alltså för lagtinget och landskapsregeringen.
Jag vill lägga till att det också är ett viktigt dokument för rikets myndigheter. Det har delvis kommit fram när det gäller språkfrågan, men det gäller
också andra säkerhetspolitiska frågor och andra frågor. Jag hoppas att landshövdingen förmedlar det här på vederbörligt sätt till rikets myndigheter fram
till högsta toppen.
Det är också ett intressant dokument för de svenska myndigheterna.
Stycket 2 och 3 Kontakter till Sverige, som nämnden har tagit fram, är ett intressant resonemang och ett ganska nödvändigt resonemang att föra på dagens Åland på grund av det som nämnden anför. Här hoppas jag att vår värderade generalkonsul för Sverige förmedlar den här informationen vidare,
vilket jag vet att han gör.
För min del vill jag komplettera skrivningarna om gränsbevakningsväsendet, stycke nr 10 på sidan 13 och 14. Det finns en del som nämnden inte har
skrivit. Man har kanske låtit bli att skriva det av diplomatiska och därmed
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kloka skäl, men vi har hört sakkunniga och det finns orsak att muntligt föra
ett resonemang om det här i plenisalen. Det gäller gränsbevakningens utveckling som ständigt pågår.
Under kollegan Gunnar Janssons tid i riksdagen var det ett par stycken
förvaltningsförändringar när det gäller gränsbevakningen som gjorde den till
en del av den finska militärorganisationen. Under min tid i riksdagen var det
samma sak. Jag påpekade där och jag påpekade här och berättade om det tidigare och nu är det igen faktiskt en ny förvaltningsproposition som ligger i
riksdagen under behandling.
Landskapsregeringen har för sin del inte sett några problem i sammanhanget. Det kan man vara lite bekymrad över, men samtidigt ha lite förståelse
för eftersom det inte just nu finns någon i förvaltningen som är specialiserade
på demilitariserings- och neutraliseringsfrågorna på tjänstemannaplanet.
Gränsbevakningen blir mera militärt för varje gång som propositioner går
igenom riksdagen. Det här är ett bekymmer när vi samtidigt talar om gränsbevakningens, sjöbevakningens, traditionella roll på Åland som en serviceinstitution i skärgården. Den här serviceinstitutionen har rustats ner år för år
och särskilt kraftfullt under de senaste åren. Det kommer att sluta med att det
bara finns två gränsbevakningsstationer på Åland, en på Kökar och en i Mariehamn. Den som finns på Kökar har kraftiga militära drag. Den som finns i
Mariehamn har en koppling till det militära informationssystemet i landet.
Det är viktigt att vi lyfter katten på bordet kontinuerligt, jag har gjort det
tidigare och jag gör det därför i dag igen. Vi måste kunna föra en öppen diskussion om det här. När lantrådet och talmannen nu träffar ledningen för
gränsbevakningen i morgon måste man lyfta katten på bordet, diskutera den
här frågan. Vi har en internationell konvention från 1921 som klart och tydligt
anger vad som är tillåtet när det gäller militära verksamheter, militära installationer, militärt material, militär personal i det demilitariserade och neutraliserade landskapet.
Vi har en demilitariseringskonvention från 1940 bilateralt mellan Ryssland
och Finland som är upprepad 1992 och som är gällande med samma innebörd när det gäller rätten för Finland att bedriva militär aktivitet inom vårt
område. Man får inte smyga till en förändring av de förhållanden som har
anpassats till demilitariserings- och neutraliseringskonventionerna. Ska jag
vara exakt så blir det demilitariseringskonventionerna och neutraliseringskonventionen.
Den enda som bevakar de här frågorna är självstyrelsen och självstyrelsemyndigheterna. Det har utvecklats så och vi har fått en roll som subjekt i
sammanhanget. Idag kan vi säga att vi i folkrätten kan säga att vi har en subjektställning, vilket vi formellt inte har, men i folkrättens utveckling har vi tagit en sådan under så många år nu och det har accepterats från alla parter att
vi har gjort det. Därför menar jag att vi har en sådan roll redan som vi behöver fortsätta utveckla och använda oss av, särskilt naturligtvis i diskussionerna med Finland. Samma gäller med militärövningen, Nato-övningen, som ska
ske runt den demilitariserade zonen. Då är det ytterst viktigt att vi bevakar
varje steg som militären tar i det sammanhanget och också ser till att de övriga parterna i en sådan här övning har en tillräcklig och full information om
landskapets ställning i internationell rätt i de här frågorna.
Herr talman, jag vill ännu säga något om landskapregeringens bevakning
av Ålandsexemplet och demilitariseringen och neutraliseringen där jag ser att
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resurserna egentligen är bristfälliga. Det måste vi också tala öppet om och jag
tror att landskapsregeringen delar uppfattningen.
Det har skett en utveckling där fredsinstitutet kunnat ta på sig, genom den
kunskap som alltmer byggs upp, en betydande ställning för att bevaka våra
intressen i sammanhanget och öka vår kunskap. Det här är ett forskningsområde där vi har ett verkligt dåligt forskningsunderlag när det gäller demilitariseringen och neutraliseringen och dess funktioner under andra världskriget
där militären hade en helt annan uppfattning än vi, som ser det mera ur en
civiliserad synpunkt, har.
Det är viktigt att förhållandet mellan fredsinstitutet, som inte ska vara beroende av landskapsregeringen, men kan vara en resurs för landskapsregeringen, klargörs på bästa sätt så att verksamheten kan fortsätta att utvecklas
och bli mera landskapet till gagn än vad det har varit tidigare.
I dessa sammanhang gäller det också att säkerställa lokalfrågan för fredsinstitutets verksamhet, som i dag plockar in betydande mängder pengar från
externa finansiärer. De finansierar 80 procent av sin verksamhet genom externa medel och ger därmed en betydande sysselsättning i landskapet. Jag ser
en positiv utveckling för den här verksamheten som inleddes i tiderna med en
liten vänsterstämpel på sig och därmed såg politiker snett på verksamheten.
Vi är på väg ut ur situationen nu och ska utnyttja kunskapen som finns där på
bästa möjliga sätt.
Herr talman, tiden har gått över ser jag så jag ska avsluta kort med tonnagebeskattningen. Den ger en utvecklingspotential för åländsk sjöfart, precis
som har sagts här, men det är i huvudsak för fraktfartyg inom partrederikonstruktioner eller enfartygsrederier. Sådana partrederikonstruktioner och enfartygsrederier kan kopplas till Godby Shipping, Lillgard och Bore, men faktiskt också till Eckerö-koncernen, som har en betydande fraktfartygsverksamhet. På det sättet är det intressant, men det resulterar inte till några inflaggningar av utflaggade fartyg, men när det gäller nytt tonnage kan det ge
goda möjligheter. Det borde vi näringspolitiskt utnyttja på Åland nu maximalt när vi ges den här möjligheten. Sverige har inte infört den här skattefriheten för, kan man kalla det, fartygsdrift.
Jag vill avsluta med att säga att kapitlet 6.2 som är väl skrivet och välformulerat Finlands säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse i sin helhet på
dryga två sidor är synnerligen väsentligt och viktigt för landskapsregeringen
att ta del av och vidta åtgärder i anledning av.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Det är så att indragningar av stationerna väcker oro och
bestörtning, men för min del vill jag vittna för lagtinget att dialogen med
sjöbevakningen har varit mycket god. Man håller på och omstrukturerar
hela sjöbevakningen. Man ska ha stationära båtar som ska finnas till
hands. Jag var och inspekterade en båt härom veckan, en miljon euro
kostade den och de tar sig till Kökar på en timme.
I den dialog som jag har haft med sjöbevakningen har det handlat om
allt från det maritima kulturarvet till skyddandet av naturreservat, till
oljebekämpning, till sjuktransporter och till samarbete med polisen. Jag
kanske har en lite mera pragmatisk inställning, men jag ser sjöbevakningen som en enorm resurs för det åländska samhället.
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Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag vill inte ta minister Katrin Sjögren ur hennes värld.
Jag hör till de få ålänningar som har gått igenom den stora försvarskursen i riket och känner väl till och är imponerad av den finska militärens,
inkluderande gränsbevakningens, marknadsförmåga gentemot folket av
sin service. Den är bra och vi behöver ett starkt försvar i Finland, det är
jag den första att säga, men konventionerna från 1921 och 1940 får inte
brytas. Sedan får bilden vara hur vacker som helst och båtarna hur fina
som helst och turerna med ministrarna hur härliga som helst, men de
här konventionerna måste vi se till att bevaka så att man inte bryter mot
dem. Det var mitt budskap.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Inte vill jag precis påstå att jag lever i en drömvärld, det
gör jag inte. Jag står upp i halsen med problem som ska lösas hela tiden
som handlar om sjuktransporter, polisens närvaro i skärgården, bevakning av naturreservat, oljeskyddsbekämpning. Så ser verkligheten också
ut.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Det är synnerligen viktigt att minister Sjögren lever i den
verkligheten och försöker lösa de problem på alla möjliga sett. En civil
sjöbevakning är en stor resurs i det sammanhanget. En för långt militariserad sjöbevakning tar igenom det agerandet, såvida man går in och
bryter de internationella konventionerna, bort den goda fördel som de
skulle ha i lösandet av de här problemen som ministern talar om. Det
gäller att skilja på äppel och päron och verklighet och verklighet. Jag delar fullständigt möjligheten som en civil gränsbevakning ger för landskapets service, så länge den är civil.
Talmannen
Replikväxlingen är avslutad.
Ltl Leo Sjöstrand, replik

Herr talman! Ltl Roger Jansson sög på en karamell när han kom upp i
talarstolen. Det gjorde jag också. Då har vi någonting gemensamt med
sjöbevakningen på Kökar och i Mariehamn. Det är de sista karamellerna
som vi suger på. Jag vill fråga vad det är för skillnad mellan Mariehamn
och Kökar? Vad är det som är så hemskt med att Kökar skulle vara mera
militärt? Jag har inte märkt någonting. Som Kökarbo måste jag säga att
för mig och för oss är sjöbevakningen en enorm tillgång. Jag förstår
oron från självstyrelsepolitiska nämnden om man tar bort dem. De har
naturligtvis minskat med gränsbevakning, men de gör fortfarande
transporter, sjuktransporter, sjöräddning, övervakning, de gör t o m
handräckning åt polisen som Ålands polis inte klarar av i och med att vi
blev utan skärgårdspolis.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag är minst lika duktig som kollegan Sjöstrand med att
räkna upp alla fördelar som finns med den civila gränsbevakningen och
dess sjöbevakningsverksamhet. Den listan är lång och den kan bli hur
lång som helst. Tyvärr har den blivit kortare med åren, men på Kökar
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har den inte blivit kortare. Jag talar om någonting helt annat, jag hoppas
att budskapet går fram.
Ltl Leo Sjöstrand, replik

Herr talman! Det låter nedlåtande över sjöbevakningen. Om man tar
bort alla stationer, vad skulle vara alternativet? Skulle det vara en egen
åländsk sjöbevakning och hur många stationer skulle det då finnas ute i
skärgården, vilken kvalitet skulle det vara på båtarna och vilka resurser
skulle sjöbevakningen ha. Vi ska suga på karamellen så länge den finns
och gärna hjälpa till att behålla den.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Ltl Leo Sjöstrand väljer att tala om någonting annat än det
jag talar om. Han väljer att tala om det som vi är överens om. Det är inte
det som är problemet. Jag är väldigt väl informerad om de elektroniska
förbindelser som finns under vattnet och över vattnet i cyberspace när
det gäller förhållandet gränsbevakningen, sjöbevakningen kontra den
militära informationen som finns. Därvidlag är Mariehamn en central
punkt. Det är verkligheten, sedan kan man säkert ha olika åsikter om det
och många har framfört synpunkter att det inte är problematiskt ur demilitariseringskonventionssynpunkt. Jag säger att gränsen möjligen är
passerad.
Talmannen
Replikväxlingen är avslutad.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Herr talman! Kollegan Roger Janssons förtjänstfulla anförande gav mig
grund för en åsnebrygga inför det möte som ska ske i möte och framöver. Ltl Jansson nämnde nämligen att det är viktigt att en översyn och
en ganska grundläggande sådan av gränsbevakningsväsendet, både administration och funktion, just nu behandlas i riksdagen. Det är huvudsakligen en EU-anpassning som i sin tur sammanhänger med Lissabonfördraget. Sedan ärendet i och för sig har behandlats i grundlagsutskottet i riksdagen utan att avsätta några spår, tyvärr kan man säga, har här
våra delegater i morgon, lantråd och talman, alla tillfällen att gå lite djupare in på den här typen av frågor. Vad innebär EU-anpassningen de
facto i ljuset av de avtal som gäller Ålands internationellträttsliga status?
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag är väldigt tacksam för den här åsnebryggan. Över till
det internationella planet. I övriga EU är det inte en vanlig konstruktion
att man har gränsbevakningen och det militära separerat som man har
det i Finland. I Finland har det delvis varit motiverat av Ålands ställning
i internationell rätt och demilitariserings- och neutraliseringskonventionerna. Därför ställer den utveckling som sker i Europa, där man närmar sig Nato och Gusp och de nationella organisationerna, där det inte
är så stor skillnad på gränsbevakning och militär, också uppenbarligen
krav på Finland att anpassa sig till detta europeiska system. Då är det
helt riktigt som vtm Jansson noterar, därmed kommer man per automatik in på svåra gränsdragningar som rör oss.
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Talmannen
Replikväxlingen är därmed avslutad.
Ltl Roger Slotte

Herr talman! Jag vill egentligen bara förtydliga problematiken med Finlandskabeln, om man vill kalla det så istället för likströmsförbindelsen. Vindkraftsbolagen i östra skärgården är beroende av en Finlandskabel om det ska
bli en etablering i östra skärgården, men Finlandskabeln är inte beroende av
vindkraften, däremot är Ålands folk beroende av Finlandskabeln för vi har för
lite reservkraft idag.
Idag kan vi ha belastning på elnätet när det är kallt, i januari var det 62
megawatt, medan vår tillgängliga reservkraft nominellt sett är ca 70 megawatt. Vid ett brott på Sverigekabeln som kan ta upp till tre månader att reparera kommer inte reservkraften att räcka till om det sker när det är vinter och
kallt. Det beror på att reservkraften inte kan utnyttjas fullt ut, man kan inte
köra med gasen i botten hela tiden, om man säger så. Om det blir så lång tid
som man ska ha reservkraften inkopplad från Åland ska det också vara underhåll och dylikt på maskinerna. Man kan räkna med att man inte kan få ut
mer än 50 megawatt reservkraft. Det räcker förstås om det inte är kallt, men
om det är kallt så blir det mörkt på Åland.
Det är svårt att åtgärda den här frågan på annat sätt än att vi måste ha
mera reservkraft. Redan i dagsläget, om det sker ett lite längre avbrott och
det är kallt, kan det vara svårt att komma igång. Visserligen kan vindkraften i
någon mån hjälpa till om man kommer igång, men oftast när det är kallt blåser det inte och det betyder att man inte kan räkna med vindkraften som någon reservkraft. Jag ville belysa den här frågan ur den synpunkten.
Jag har förstått att nämndens betänkande inte utgör hinder för det beslut
som lagtinget tog i november angående anhållan om extra anslag för Finlandskabeln som nu ligger i Ålandsdelegationen. Det kanske klarar sig så här
långt.
Gunnar Jansson, replik

Herr talman! Det är bra att ledamoten Roger Slotte klarlägger detta. När
på sidan 14 redogörelsen för regeringen redovisas är det en väldigt tydlig
koppling till syftet att säkerställa Ålands reservkraftsförsörjning, det är
det som är basen. Jag vill bara förtydliga det som jag i korthet i en replik
ledamoten ville säga att det går lite snett i nämndens slutsatser. Jag vill
också upprepa att på inga sätt kan en sådan här beskrivning annullera
det beslut som lagtinget tidigare har fattat på basen av just det specifika
ärendet. Den här skrivningen skall vi i nämnden lite fundera på, inte genom att ändra texten här, men i kommande behandlingar av eventuellt
samma ärende.
Ltl Roger Slotte, replik

Herr talman! Jag tackar för det. Jag lyfte den här frågan bara för att
övertyga mig om att vi inte har försuttit någon chans, att beredningen
för kabeln går vidare. Jag är tacksam för att vi kan konstatera det här.
Talmannen
Replikväxlingen är avslutad.
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Lantrådet Viveka Eriksson

Herr talman! Jag vill bara kort säga att landskapsregeringen givetvis har jobbat vidare i den riktningen som ett enigt lagting har sagt. Elkabeln behövs,
ärendet är aktualiserat i finansministeriet och man bereder det där. Det är
helt i linje med det som har sagts. Elkabeln behövs för att se till att reservkraftsförsörjningen är tryggad för den åländska befolkningen. Det är grunder
och orsaker. Arbetet går vidare, det har kommit en bra bit på väg.
Minister Katrin Sjögren

Herr talman! I självstyrelsepolitiska nämndens betänkande uppmanar
nämnden landskapsregeringen att inhämta tillräcklig kunskap i slutförvaringen av högaktivt avfall från kärnkraftverken, framför allt från Forsmark
och Olkiluoto. Nämnden vill påminna landskapsregeringen om vikten att bevaka frågorna. Jag kan garantera lagtinget att landskapsregeringen bevakar
den ytterst kompletta frågan och vi har inhämtat kunskap och material och
har en ståndpunkt, en linje som vi nu driver både gentemot riket och gentemot Sverige.
Vi har lämnat utlåtande både när det gäller slutförvar i Östhammar och i
Olkiluoto och vi har också lämnat utlåtande när det gäller ett principbeslut
som var förra sommaren när det gäller utbyggnad av kärnkraftverk i Finland.
Landskapsregeringens linje går ut på att vi har inhämtat kunskaper från
större organisationer, från forskning som finns dokumenterad och det har varit lättare att få information och lämna utlåtande. Sverige har ett helt annat
förfarande än vad Finland har. Man är väldigt öppen och informerar och ger
möjligheter att komma med synpunkter och åsikter. Vi tog på eget initiativ att
lämna utlåtande om principbeslut att bygga flera kärnkraftverk och också om
slutförvar. Vi har skrivit i våra utlåtande att vi kräver att vi ska få ge utlåtanden inom de här sammanhangen till fastlandet.
I stora drag går landskapsregeringens utlåtanden på att vi anser att kärnkraft inte är en förnyelsebar källa och att den på sikt inte är hållbar. Vi ifrågasätter metoden, den här där man innesluter de utbrunna bränslestavarna i
koppar.
Det finns forskning som är ursprungen ur KTH, Kungliga tekniska högskolan, där man ifrågasätter den här kopparmetoden. Vi anser att det måste utredas bättre. Vi går också på Helcoms linje som i sin forskning har slagit fast
att Östersjön hör till de mest radioaktiva haven i världen. Faktum är att
Helcom för statistik över sjötrafiken i Östersjön och den visar att olyckorna
tenderar öka i takt med att sjötrafiken ökar på Östersjön.
Det här är sådana frågor som landskapsregeringen vill ha svar på och som
vi vill att de ska utreda bättre. Hur transporterna ska gå till, hur det fungerar
med kopparkapslarna. Redan idag, fast kärnkraftverken skulle sluta i morgon, har vi ett slutförvarsproblem som vi måste ta ställning till och som måste
skötas.
I Sverige fanns det ungefär 5 000 ton utbrunnet kärnbränsle som i dagsläget lagras ovan jord och nu håller man på och tittar på om det är rätt väg att
sätta den en halv kilometer under marken. Landskapsregeringen har fått en
plats i referensgruppen i Östhammar och där deltar vi i mån av möjlighet.
I mitten av april var det ett informationsmöte där allmänheten kunde
komma och ställa frågor till SKB, Svenskt kärnbränslehantering. Vi har också
budgeterat medel så att den här frågan ska kunna bevakas från miljö- och
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medborgarorganisationerna. Det görs väldigt aktivt och landskapsregeringen
tar alla tillfällen som ges att framföra den här åsikten. Vi motsätter oss utvecklingen att vi får två slutförvar, både öster- och väster om Åland.
Ibland känns det lite som musen som röt. Vi fortsätter ändå i alla sammanhang att påpeka den här linjen, som vi har tagit. Vi försöker hålla oss informerade om vad som händer i den fortsatta forskningen. 2011 kommer det
att bli ett stort samrådsmöte enligt Esbo-konventionen då Sveriges grannar
ska ha rätt att uttala sig om det planerade slutförvaret. Där kommer vi också
att delta. Linjen är klar, vill jag informera lagtinget om.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Det här är verkligen en fråga som jag tycker att minister
Sjögren och landskapsregeringen och också nämnden tar på väldigt stort
allvar. Med den här skrivningen kan ministern och regeringen känna att
de har stöd från lagtinget när det gäller slutförvaringen av kärnavfall. De
kan ryta ännu högre och ställa ännu högre krav framför allt på SKB i
Sverige och också på slutförvaret i Olkiluoto. Sätt ner foten ordentligt
och kräv ett stopp så länge det inte har en helt tillförlitlig metod. KBF3metoden, kopparkapslarna, visar sig att kanske inte är så säker, tillförlitlig som SKB bl a hävdar.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Det har vi också gjort. I ett vidare led i de här utlåtandena
till Sverige har vi fått en miljökonsekvensbeskrivning och där påtalar vi
att man utförligt måste redogöra för betydande miljöaspekter och där vi
också betonar att säkerhetsaspekten och den långsiktiga säkerheten inte
är klar. Vi säger att vi inte accepterar en rapport som inte är fullständig.
Vi betonar igen att kärnkraften inte är hållbar.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Jag skulle gärna se minister Sjögren stå på barrikaderna
riktigt ordentligt i den här frågan och gärna få finnas på alla första sidor
i de finska medierna där Åland verkligen säger nej till kärnkraft. Nu vill
den finska regeringen att man ska bygga ut kärnkraften och det kommer
så småningom till ett beslut i Sverige också, den 17 juni. Minister Sjögren har i varje fall socialdemokraternas starka stöd i att säga nej till
kärnkraft.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Ja, vad det nu kan vara värt så har jag varit på barrikaderna och på första sidan i Uppsala Nya Tidning i alla fall, jag står på barrikaderna. Jag vill påstå att man inte har tagit en så här klar linje förut
från landskapsregeringens och lagtingets sida. Jag känner stöd från lagtingets sida, det gör jag.
Jag vill också säga det att socialdemokraterna på Åland kan göra en
betydande insats, för vad det låter nu är socialdemokraterna i Finland
för att man bygger ut flera reaktorer. Det gäller för socialdemokraterna
på Åland att också stå på barrikaderna.
Talmannen
Replikväxlingen är avslutad.
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Vtm Gunnar Jansson, replik

Herr talman! Kan jag komma med ett tillrättaläggande bara. Jag
nämnde i presentationen att nämnden har tagit hänsyn till nya händelser och mera fakta. Redogörelsen går ut den sista oktober i fjol och det
som vi säger i nämnden är sådant som landskapsregeringen inte har
kunnat beakta eller ta hänsyn till. Vi diskuterade det i nämnden att vi
kan göra det, det är så viktiga frågor.
Det här ska alltså inte ses som någon kritik eller uttryck för någon illvilja att regeringen har gjort för lite eller något fel. Regeringen behandlade Nordstream, vi behandlade saker som kom därefter. Därför är beredskapen från regeringens sida helt på sin plats. Vi ser vilken upprustning som är på gång i Finland. Det är ingen hemlighet, två tillstånd nu
och vi vet inte hur många som därefter kan komma. Hav tröst!
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Personligen är jag mycket oroad över utvecklingen. Vi vet
att vi har ett slutförvar i dag som vi måste ta hänsyn till, men faktum är
att det inte finns någonstans globalt sett. Slutförvarsfrågan är inte löst,
de som har kommit längst är Finland och Sverige och eventuellt Frankrike. Har man ett längre perspektiv är utvecklingen bekymmersam.
Uran, vi tror att vi har uran 100 år till. Vi får ett miljöproblem av en
sådan dignitet som är otroligt svårt att överblicka. Vi lär klara oss och
kanske också våra barn, men man vet inte hur det går sedan.
Talmannen
Replikväxlingen är därmed avslutad. Begäres ordet?
Detaljbehandlingen vidtar. Först föreläggs betänkandets kläm och därefter motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Enda behandling
5

Uppdatering av det IT-politiska programmet, Internetuppkoppling i offentliga miljöer,
korrekt bild av Åland på Internet
Finansutskottets betänkande (FU 7/2009-2010)
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 20/2007-2008)
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 46/2007-2008)
Ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion (HM 11/2008-2009)
Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! På grund av ordförandebyte och ärendets karaktär har utskottet
utsett mig att presentera detta betänkande som handlar om hemställningsmotioner som finansutskottet har behandlat. Betänkandet talar kortfattat för
sig själv. Jag ska komplettera muntligt på några punkter.
Om jag börjar på slutet med hemställningsmotion nr 46/2007-2008 om
internetuppkoppling i offentliga miljöer. Man kan generellt konstatera att
Åland är väl försörjt när det gäller basinfrastruktur för internettrafik. Redan
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för tio år sedan startade bygget av ett fibernät till alla de telefonstationer ute i
bygden, som Ålands telefonandelslag äger samt inom Mariehamns telefonområde. Senaste åren har norra skärgården byggt fibernät och nu diskuteras
motsvarande satsning i den södra skärgården, Sottunga och Kökar.
Detta ger sammantaget nästan 100 procent för hushållen och företagen har
tillgång till snabb Internetanslutning, de allra flesta till fiberanslutning, vilket
gör att kapaciteten räcker till under överskådlig framtid. Kapaciteten till och
från Åland är också väldigt god i och med flera fiberkablar, bl a den som ingår
i Sverigekabeln. Hastigheten är enligt uppgift den nästbästa i världen och
sammantaget kan man med fog tala om att basinternetinfrastrukturen på
makronivå är i världsklass.
När det gäller trådlös anslutning, mobiltelefonnätet, är också det väldigt
väl utbyggt även i perifera områden. Tillgången på 3G-anslutningen är god
vilket innebär att den anslutning som räcker till det mesta finns på de flesta
tjänster som erbjuds idag.
Utbyggnaden och teknikutvecklingen pågår fortfarande inom detta område. Som ni minns var Åland allra först i världen med att ratificera ett 3Gavtal, det mellan Ericsson och Ålands mobiltelefon år 2000. När det gäller
mobilnätet i skärgården har färjtrafiken gjort det intressantare för operatörer
att satsa på utbyggnad och uppdatering av basstationer eftersom passagerarnas användning av mobiltelefoner ökar trafikunderlaget dramatiskt.
En alltmer använd teknik för trådlös uppkoppling är WLAN, ett samlingsnamn för trådlöst internet, som antingen utgår från en basstation, på företaget, på en offentlig plats, en servicestation, flygplats eller liknande. Det blir
också allt vanligare runtom i världen att offentliga miljöer erbjuder anslutning, också fri sådan. Internetservicen är också relativt väl utbyggd på Åland,
tillhandahållen av Ålcom som erbjuder denna tjänst runtom på Åland.
Utskottet konstaterar att detta är i huvudsak något som ska handhas av
den privata marknaden, men ägare av offentliga byggnader har ändå ett visst
intresse och ansvar för att tillhandahålla denna service t ex när det gäller skolor och sjukhus. Utskottet vill också påtala möjligheten till avgiftsfinansiering
när det t ex gäller ÅHS och att tjänsterna kan köpas in.
Talman, vidare till motionen 11/2008-2009 om en korrekt bild av Åland på
internet. Denna motion sätter fokus på en väldigt viktig, men samtidigt ett
komplicerat problem. Orsaken till att problemet har uppstått är bl a registreringen av AX-domänen 2006, passligt nog den 9 juni. Denna var i förhållande
till de flesta andra s k CCTLD landskodstoppdomäner, sen, t ex Färöarna registrerade sin domän redan 1993 i begynnelsen av Internets utveckling.
När man kommer in i systemet så sent tar det tid och krävs åtgärder innan
det implementeras överallt. Man kan likna internet eller cyberspace, som det
nu populärt benämns, som en parallell värld där man som i den riktiga världen måste påpeka att man finns. Det måste självstyrelsen i stort i många
sammanhang göra men nu på ett ytterligare plan.
Utskottet berör i sitt betänkande en del av problematiken, den geografiska
definitionen av IP-adresser, vilken leder till diverse bekymmer för ålänningar
på internet där de nummerserier som används på Ålands i vissa sammanhang
definieras som finska med den påföljden att vi blir finskspråkiga på sidorna.
Det finns många delproblem och det är viktigt att eliminera dem för att ålänningarna och åländska företag ska kunna ta del av de tjänster och möjligheter
som internet erbjuder. Internets funktionalitet är till denna del närmast att
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betrakta som en infrastrukturell fråga motsvarande t ex transporter och kartor i verkliga världen.
Lösningen på problemet är lika enkel som invecklad. Det gäller att både i
några stora och i många små sammanhang informera om Ålands och Axdomänen status. Utskottet har erfarit att handelskammaren skissar på ett
projekt som skulle stödas av landskapsregeringen och EU. Projektet skulle
kartlägga problemet, prioritera och lösa de aktuella frågorna. Utskottet betonar vikten av att landskapsregeringen tar sig an nämnda problem som anknytande problem till den s k AX-problematiken och löser den tillsammans med
den samlade branschen, läs överväga att stöda projektet.
Till sist motionen nr 20/2007-2008 uppdatering av det IT-politiska programmet och framtagande av en cyberstrategi på Åland. Utskottet konstaterar att programmet är i behov av en uppdatering, men att det inte tydligt
finns en avdelning som har ett helhetsansvar för dessa frågor inom förvaltningen idag. Utskottet anser att landskapsregeringen borde samla näringslivet för att tillsammans utarbeta en ny strategi som är ständigt levande. En
uppföljning av Wheel-It-seminariet, Wheel-It 2.0 som det kallas och som
hölls år 2000, kunde vara ett alternativ där man tillsammans med ITbranschen kunde identifiera strategiska behov och möjligheter för branschen
och det åländska samhället som kan uppnås med rätt IT-utveckling. Detta har
också diskuterats i Tankesmedjan, som nyligen avslutade sitt arbete.
Det händer hela tiden mycket inom området och det är därför viktigt att
strategin är i ständig förändring och att kommunikationer mellan förvaltning
och näringsliv är kontinuerlig. Utskottet föreslår att landskapsregeringen följer med i detta arbete och nyttjar sig av de sociala nätverk, som finns på internet. Det skulle vara för en offentlig förvaltning ett nytt sätt att arbeta som
används i näringslivet, när utvecklingen sker snabbt och man vill uppnå en
dynamisk, effektiv förankring och deltagande runt en strategi.
Dessa frågor har också diskuterats bl a i Ålands affärsnätverk både på
LinkedIn och på Facebook där även detta anförande publiceras.
Talman! Utformningen och avgränsningen av IT-politiska programmet är
svår eftersom det ur landskapets synvinkel handlar om den egna verksamheten och systemen om utbildningspolitik, näringspolitik, sättet att kommunicera med medborgarna och uppbyggnad av interna IT-system med mera.
Samtidigt handlar det om att möjliggöra och stimulera samhällsutvecklingen
i stort. Under diskussionen i utskottet myntades begreppet strategi över strategierna, alltså en övergripande strategi, som kunde vara rätt fokus tillsammans med det ovan beskrivna arbetssättet för att få förankring och alltid
hålla strategin nybakad.
Utskottet har erfarit att det finns ett stort intresse och engagemang i branschen för detta och uppmanar landskapsregeringen att ta det tillvara. Utskottet har i behandlingen av denna punkt särskilt berört IT-utvecklingen i förvaltningen och möjligheterna att skapa förutsättningar för kommunerna och
landskapet och dess underlydande myndigheter att samutnyttja den teknik
som bl a landskapet planerar att införskaffa.
Ur ett medborgarperspektiv vore det en fördel om alla tillstånd, information etc. kan sökas från en och samma portal på internet, oavsett vilken
åländsk myndighet som har hand om den aktuella frågan. Detta i kombination med s k e-tjänster skulle möjliggöra en interaktiv kommunikation med
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medborgarna. Ett vid det här laget slitet uttryck, 24-timmars myndigheter, är
nu verklighet på de flesta håll, men Åland har tyvärr halkat efter.
Utskottet noterar vidare att det är viktigt att planerna med att förverkliga
ett räkenskapsverk går vidare. Detta kan organiseras så att ett verk eller bolag
med visioner sköter i princip all bokföring, löneräkning, fakturahantering, ITsystem med mera för hela landskapsförvaltningen och kommunerna. Detta i
kombination med utnyttjande av ny teknik skulle leda till samordningsvinster
och bidraga till en avsevärd strukturomvandling och effektivisering inom den
offentliga sektorns administration.
Avslutningsvis, herr talman, kan man säga att frågor som berörs av dessa
motioner utgör en helhet som det är väldigt viktigt att fokusera på. De berör
företag, offentlig sektor och den vanliga medborgaren. Den erbjuder många
möjligheter som, om de inte tillvaratas, går oss förbi. Därför bör landskapsregeringen tillsammans med näringslivet identifiera en ny vision för IT-Åland,
konkreta mål och de viktigaste åtgärderna för att nå dessa i ett nytt ITpolitiskt program.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Herr talman! Det här var det sista betänkandet som jag var med om. Vi
hade en intressant diskussion och det var intressanta hemställningsmotioner. Det är viktiga frågor för Åland. Det mesta av det här hör inte till
mitt område, men där det berör näringslivet och utvecklingen av de visionerna vill jag bara säga att jag kommer att ta ett aktivt initiativ och
hoppas att vi kommer vidare.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Som framgår av betänkandet föreslår utskottet att motionerna förkastas, men att betänkandet bringas till landskapsregeringens
kännedom. Då får minister Eliasson möjlighet att ta det ad notam och
börja förverkliga de viktiga delarna av det här som faller inom näringsavdelningen, Wheel-it 2.0, som till stor del är en näringspolitisk fråga.
Det hoppas jag att man tar sig an.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Det var klädsamt av ltl Sundman att han avslutade med sin
egen motion. Tyvärr kan jag inte göra detsamma för jag tänker ta dem i den
ordning de kommer i betänkandet. När det gäller den första som vi har lämnat in om en korrekt bild av Åland på internet så pratades det tidigare någon
dag om klyschor. En liten klyscha är att om man inte syns så finns man inte.
Så är det också på internet. Det är väldigt viktigt, många kanske inte riktigt
tänker på det. Många unga människor lever sitt liv, deras värld finns där och
då är det viktigt att man inte hamnar på någon finskspråkig sida med .fi på
slutet när man söker information om Åland.
Jag tänker inte upprepa motionen för jag tycker att man från utskottets
sida kommer väldigt lång till mötes. Jag tror att det var ltl Roger Jansson
myntade begreppet nästan godkänt, man får väl konstatera att det här ärendet nästan är godkänt när utskottet skriver att man betonar vikten av att
landskapsregeringen tar sig an de här nämnda problemen med AX-
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problematiken. Det är också bra om handelskammaren har ett projekt på
gång. Vad är bättre än det?
Den andra motionen, ltl Danne Sundmans motion, tar upp det IT-politiska
programmet och framtagandet av en cyberstrategi för Åland. Här har jag en
fråga. Det står så här: ”Utskottet konstaterar att programmet är i behov av
en uppdatering, men att det tydligen inte finns någon avdelning som har
något helhetsansvar för dessa frågor i förvaltningen och i och med det blir
det lite hängande i luften”. Det är väl ytterligare ett motiv att man i så fall får
programmet uppdaterat så fort som möjligt.
Det som nämns längre ner är att ur ett medborgarperspektiv vore det en
fördel om alla tillstånd, information osv. kan sökas via en och samma portal
på internet oavsett vilken åländsk myndighet som har hand om den aktuella
frågan. Det är inte så ofta som det kommer något helt nytt och som inte har
dykt upp i andra sammanhang. Det här är mycket, mycket bra som jag inte
har tänkt på och inte har stött på tidigare heller. Det är verkligen värt för
landskapsregeringen och näringsministern, som nu gav löfte om att han ska
engagera sig och jobba mycket med frågorna, att ta till sig. Det här i kombination med e-tjänster skulle möjliggöra en övergång till en interaktiv kommunikation med medborgarna sägs det.
I det här sammanhanget, jag tror att det var ltl Slotte som tidigare under
dagen talade om dumsnålhet, upplever jag att man från landskapsregeringens
sida har en liten dumsnålhet. Man verkar inte ta IT-verktygets möjligheter till
sig. Vi pratar ofta om strukturella beslut, men här finns det oerhörda möjligheter att effektivisera, spara pengar, bara man skulle ha en fastslagen strategi
hur det ska gå till, hur man ska gå till väga.
Jag tror att det finns en risk för att upprepa mig, men det blev så tydligt för
mig när jag skulle ta hissen upp till sjätte våningen och såg jordbruksbyråns
tjänstemän sitta i konferensrummet med kartong på kartong på kartong med
blanketter som skulle postas ut till de åländska jordbrukarna medan man på
många andra håll sköter allt detta elektroniskt. I Danmark har det gått så
långt att man inte kan söka pappersvägen. Klarar man inte av det själv får
man ha konsulthjälp för att klara av det helt enkelt.
Det här pappersraseriet och det merarbete som vi har håller på att försvinna på finska sidan. Där finns möjligheten att söka EU-stöden elektroniskt, men tyvärr mallar det inte riktigt ännu med de åländska stödformerna.
Det kan man snabbt vara kritisk till och det uttalas också kritik om hur
många tjänstemän det är på jordbruksbyrån, men när man ser vilken apparat
det är bakom för det här får man ha en viss förståelse att det tar lite tid innan
allt faller på plats.
Kanske jag ska nämna några ord om den tredje motionen, IT-uppkoppling
i offentliga miljöer. Det är ett bra ställningstagande som jag uppfattar att finansutskottet har tagit. Man tycker att det är en fråga för den privata marknaden, men man uppmanar till ökad tillgänglighet i skolor och på sjukhus.
Det ställer jag upp på till 100 procent.
Avslutningsvis herr talman, det viktiga är att man får till stånd en samlad
strategi. En strategi som jag uppfattar att den nybakade näringsministern utlovade. Jag var lite tveksam till tidigare anförande, men den utfästelsen är
väldigt viktig från näringsministerns sida och den noterar jag med tillfredsställelse. Kan vi från lagtinget medverka till någonting så gör vi det gärna.
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När man utarbetar den samlade strategin är det inte att förglömma att
man har arbetslivet med sig, att utbildning, täckning, företagsutveckling är
med för att få till stånd en helhet. Det här har av någon anledning, som jag
inte riktigt kan sätta fingret på, allt för länge blivit satt på undantag från nuvarande landskapsregerings sida.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! När utskottet påpekar att de inte finns någon som uttryckligen har ansvar för de här frågorna är det så att den här regeringen och
tidigare regeringar, förutom den som vi kan kalla Nordlund 1 och som
jag satte i 1999-01, inte har någon uttrycklig IT-minister utan det är finansministern som har det som bisyssla eftersom de IT-funktioner som
finns så finns på finansavdelningen. Bara man delar och klargör ansvaret kan man få till ett sådant här program. Det är klart att det skulle förtjänas att man har en dedikerad IT-minister i den här regeringen för det
är en så viktig utveckling.
Portaltänkandet har egentligen funnits med i tidigare processer när
det gäller myndighetssidor men man var lite före sin tid. Orsaken var att
man ville att det skulle vara användarvänligt så att medborgarna inte
skulle behöva veta vilken myndighet som sköter vad utan man har en
ingång och där finns alla myndigheter.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Det nämndes ju att man inte hade någon speciell ITminister och det känner vi alla till förstås och vi känner också till att frågorna finns på finansavdelningen. Det står lite kryptiskt i betänkandet
att det inte finns någon avdelning som har ett helhetsansvar. Jag uppfattar att det är finansavdelningen som har helhetsansvaret, men de har
inte helhetsansvaret som jag ser det för en IT-företagsutveckling t ex,
utan det är mera att försöka få den datautrustning, som de har i dessa
lokaler att fungera så bra som möjligt. Utvecklingsbiten saknas och det
skulle vara oerhört viktigt att få till stånd den. Man får inte uppfatta det
så att man inte ska göra uppdateringar av program just på grund av att
det inte finns en avdelning som har ett helhetsgrepp, det är ytterligare
ett motiv.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Utskottets skrivning ska uppfattas så att trots att man inte
har en del i organisationen som har ett övergripande ansvar ska man
ändå försöka agera som om man har det. Det är mycket finansavdelningens områden, men det är också mycket näringspolitik och det är
framför allt utbildningspolitik, som det berör och då måste man skapa
en samordnande funktion om man ska få till en strategi.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Herr talman! Jag tycker att jag redan sade i mitt anförande idag och
även i en replik att det är viktigt för oss på näringsavdelningen att hantera framtidsbranscherna. Där är IT en av dem. Exakt hur det här ska gå
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till kan jag inte säga nu, men vi har redan börjat diskutera det och vi
kommer att agera på något sätt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Det finns många bottnar i det här, en botten är att man får
företagsutvecklingen att fungera. Det finns goda framstående företag i
landskapet inom den här sektorn. Det är viktigt att man samlar dem och
tittar tillsammans med dem, utarbetar en gemensam strategi.
Sedan har vi den andra biten att man får den mest moderna ITmyndighet, om vi kallar den för det, 24-timmars myndighet som man
pratar om, att också ta steg framåt. Jag noterade att en kollega till näringsminister Eliasson sade att man ska ha pengar också. Det är det jag
menar med dumsnål. Tror man att genom att inte göra någonting så
sparar man pengar så bedrar man sig, tvärtom så är det vissa grundläggande investeringar som måste göras för att man ska kunna spara avsevärda belopp på sikt.
Talmannen
Replikväxlingen är därmed avslutad.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Jag har fått en förfrågan från två ledamöter i utskottet om jag
kunde säga någonting på deras vägnar kanske mot bakgrund av att för ett antal år sedan, närmare bestämt 2002, höll jag i arbetet om det IKT-program
som gjordes upp. Eftersom det var lite diskussion om det kan jag helt kort berätta om hur det gick till. Ket står för kommunikation och det var tillsatt för
att kommunikation är mera än information, dvs är ömsesidigt och kvalitetsinriktat, medan information är mera tekniskt. Ket har försvunnit under tiden.
Däremot noterar jag att i finansutskottets betänkande skriver man e-tjänster
med stort e, men på min tid, om jag får uttrycka mig så var det med litet e.
Ledamot Sundman och någon annan nämnde att IT-frågorna har varit en
bisyssla och ingen har varit dedicerad för uppgiften. För min del var det ingen
bisyssla. Jag var som finansansvarig ansvarig för IT-frågor. Utvecklingen gick
mot en ledningsgrupp där bl a alla avdelningschefer var med. De bidrog alltså
till programmet och det tycker jag att man också ska följa nu. Jag är lite oroad
över minister Eliassons hänvisning till vad han ska göra på näringsavdelningen, men jag sätter det på kontot att han är ganska ny på sin post. Om landskapsregeringen tappar sin kollektiva kraft, blir det ingen kraft. Ska varje avdelning höra till ett visst parti och jobba för sig blir det inget samlat program.
När det gäller betänkandet och om vi tar motionerna i den ordning de
kommer här, är Anders Erikssons motion om information på internet först.
Motionen är motiverad, men sedan kommer nästa fråga hur ska man organisera det här? Ska man ha en övervakande IT-funktion någonstans? Det kunde
kanske vara IT-ministern. Nu finns det portaler som handhas av olika kommersiella aktörer och landskapet har också sin hemsida och sina portalliknande sidor, men där finns det alltså ingen samordning. Det kopplar väl
också till en senare motion att man skulle ha en portal just för myndigheten.
Det här är någonting att fundera vidare på.
När det gäller uppdatering av IT-politiska programmet gjordes det en uppdatering inom några år av det program som kom 2002. Detta program var
ganska handlingsinriktat och bl a när det gäller infrastrukturen, skolorna,
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demokrati, arkiv och förvaltningsrutiner så fanns det sådant som kunde
prickas av. Också de näringspolitiska insatserna där det har vuxit fram ITföretag som har varit framgångsrika och av egen kraft, men med stöd av landskapet på många olika sätt, direkt eller via handelskammaren.
Frågan är om man ska tillsätta resurser för ett nytt handlingsprogram när
det finns så många aktörer som redan är ute på marknaden. Däremot kan
man tänka sig en strategigrupp, en referensgrupp och så vidare. Möjligheterna finns enligt det här betänkandets skrivningar.
Vi har olika områden när det gäller IT, det är alltså inget enigt område, vi
har näringspolitiken där marknaden är utgångspunkten, vi har myndighetsfunktionen, där det mycket är frågan om resurser, att bygga upp system osv.
Nu har vi haft otur eftersom varje kommun på Åland har bestämt sin egen ITstrategi, sina egna system, tidigare var det ett försök att försöka samordna det
och t o m diskussion om Open Office-programmet och liknande. Sedan har vi
hela det tekniska systemet och infrastrukturen där vi ligger ganska väl
framme.
Den tredje motionen här om internetuppkoppling i offentliga miljöer fungerar det bra, men det finns luckor. Framför allt finns det ingen direkt strategi där man systematiskt skulle gå igenom logianläggningar, hotell, kanske
inte bussar, men åtminstone färjor. Man skulle se till att man kan marknadsföra Åland som ett mobilt heltäckande samhälle där du kan vara uppkopplad
överallt.
När det gäller sjukhuset finns det vissa saker att diskutera, dvs. störningar
i övriga system inom ett sjukhusområde. Där får man utreda de tekniska möjligheterna. Det är inte givet att man ska gå vidare med större utbjudande av
sådant. Marknadsföring av Åland som ett mobilt heltäckande samhälle skulle
vara en sak för myndigheten att tillsammans med turistförbundet utveckla.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! En kort kommentar, jag uppfattade det kanske som en
fråga från ltl Erlands sida när han undrade hur man skulle ordna att
man kan få en korrekt bild av Åland på internet. Ska det vara någon typ
av övervakande funktion? Han lämnade frågan lite hängande i luften.
Exakt i detalj hur det skulle skötas kan jag inte säga, men någon typ av
övervakande funktion måste det definitivt vara.
Jag hade förmånen att vara med som ersättare i finansutskottet när vi
hörde landskapets IT-chef och vi fick den uppfattningen att det var han,
vid sidan av allt annat, som försökte åtgärda de största missarna. I och
med att det här är så brett så krävs det en speciell resurs, en speciell
teknik för att få det att löpa. Det hoppas jag att man från landskapsregeringens sida och så fort som möjligt kommer med ett svar på hur man
ska sköta den frågan. Det är det som utskottet och förhoppningsvis lagtinget uppmanar landskapsregeringen att göra.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag har följt den här IT-utvecklingen på ganska nära håll
och jag inser hur svårt det är för dem med den personalresurs som finns
idag att klara av alla system som vi redan har. För min egen del vill jag
gärna driva på den här frågan lite mer. Om det är så att lagtinget står
fast vid sina besparingsbeting t ex när det gäller permitteringar, om ut-
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vecklingen är sådan att det skapas mera resurser tror jag att en samordningsfunktion för det här området skulle vara viktigt. Samordning, analys, tillsyn, utveckling och en drivande kraft. Vi hade en IT-utvecklare
som vi anställde när jag var ansvarig. Tyvärr är problemet det att de är
så duktiga att de får bättre jobb utanför huset. Så var det då och det dilemmat har vi i förvaltningen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Det ligger förstås en del i det, men nu är det ju så och jag
uppfattade inte heller att ltl Erland sade att de vi har inte är duktiga, de
gör väl det bästa de kan av den situation de befinner sig i. En övervakande funktion måste till på ett eller annat sätt, om man ska få det här
löst. Det är bra att ltl Erland också uttalar sitt stöd för det.
Han nämnde också tidigare i sitt anförande att han var lite tveksam
till program. Jag har hört till dem som ofta är kritisk till de här programmen för det är ett sätt att bli av med ärendet. Man utarbetar ett
program och så lägger man det åt sidan och så är det löst. Här tror jag
faktiskt att den här problematiken är så pass mångfasetterad, det är så
många områden som är inkopplade så ska man få en helgjuten och genomtänkt strategi bör man ha ett nytt IT-politiskt program. Det hoppas
jag också att ltl Erland kan ställa sig positiv till.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! För en liten stund sedan sa jag att jag var lite tveksam mot
bakgrund av de erfarenheter jag själv hade av programmet som gjordes
då. Då var det ett nytt område och man kunde beta av olika saker som
skulle göras. Nu ser jag mera att man kommer in i antingen förvaltningens och myndighetens åtgärder, tekniska infrastrukturella system eller
näringslivsinriktat. Det är möjligt att man kan samordna det här till en
strategi.
Jag vill betona att den IT-avdelning, som landskapet har verkligen är
på hugget när det gäller att hålla reda på hela vårt system. Det är inte
heller okomplicerat. Däremot, ska man göra analytisk, utåtriktad marknadsföring, utvecklande, behöver de eller förvaltningen tillskottsresurser. Det kan prioriteras om något år.
Talmannen
Replikväxlingen är avslutad. Begäres ytterligare ordet?
Detaljbehandlingen vidtar. Först föreläggs betänkandets kläm och därefter motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Föredras
6

Det svenska språket
Ltl Anders Erikssons enkla fråga (EF 11/2009-2010)
Enkel fråga ska läsas upp av frågeställaren och därefter ger lantrådet eller därtill utsedd
minister svar på frågan. Frågeställaren får efter det hålla högst två anföranden som
också kan besvaras. Annan diskussion är inte tillåten.
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För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan de övriga yttranden inte
får överstiga tre minuter.
Anders Eriksson

Herr talman! Med tanke på att vi har hållit på ganska länge med motiveringarna går jag direkt på frågan. Vad tänker landskapsregeringen göra för att
tillse att språkbestämmelserna i språklagen efterlevs?
Lantrådet Viveka Eriksson

Herr talman! I motiveringarna säger också ltl Anders Eriksson att man ska
beskriva problembilden. Det problem som vi brottas med är att svenska språket alltmer får vika undan i det finska samhället. Det betyder också att
svenska språket försvinner alltför mycket från ministerierna och från tjänstemännen som landskapsregeringen har kontakt med. Det är såsom det beskrivs. Det här är ett problem! Det är ett väldigt stort problem för de svenskspråkiga i Finland och det är ett stort problem för Åland, som ska kunna upprätthålla allt det muntliga och skriftliga ämbetsspråket på svenska.
Det är också ett problem, som ltl Anders Eriksson i och för sig inte tar upp,
för den åländska befolkningen när man är i kontakt med olika myndigheter
möter finska eller dåliga kunskaper i svenska.
Det som är svårt för landskapsregeringen är självfallet att bromsa den här
utvecklingen i Finland. Det borde man göra för att få ordning på det här. Det
är en omöjlig uppgift. Då handlar det om att försöka hantera läget som det är,
hitta system för att självstyrelselagens stadgar ändå ska efterlevas.
Landskapsregeringen har varit systematisk när det handlar om skriftväxlingsspråk på svenska. Vi får många gånger arbetsdokument, underlag för
kommande propositioner och när det har varit arbetsgrupper som har tagit
fram dokument inom områden, som kan ha stor betydelse för Åland och
självstyrelsen. Ofta får landskapsregeringen de promemoriorna eller annat
underlag endast på finska eller i bästa fall med en viss sammanfattning på
svenska. Vi har varit systematiska och skickat tillbaka och vi har alltid påtalat
varje gång det här har hänt. Vi har också lagt till ett sådant system att varje
gång vi har skickat ett sådant brev skickar vi till statsministern och Ålandsministern till kännedom så att de ska vara medvetna om att vi protesterar.
Det är också så att varje gång vi har träffat statsministern och Ålandsministern har vi lyft upp språkfrågan och pekat på problematiken. Vi har pekat
på var problemen är, men att lösningen måste vara ökad kunskap i ministerierna och ökade resurser. Ökad kunskap så att ministerierna vet om att Åland
ska servas på svenska, men man måste också ge motsvarande resurser för att
översättnings- och tolktjänster ska kunna ges.
Det vi också har gjort senast är att vi kommer att tillse att i det kommande
regeringsprogrammet kommer vi redan nu att föra in språkfrågan. I beredningen, som är på gång i de olika ministerierna på tjänstemannanivå där man
har underlag för kommande politiska manglingar, är det viktigt att vi får in de
åländska frågorna. Där är det också viktigt med svenska språkets ställning.
Det är inte en alldeles lätt uppgift att bromsa utvecklingen. Vi gör så gott vi
kan. Vi är alla medvetna om att det här är en utveckling som inte är bra, men
vi kan bara fortsätta kräva resurser och att vi skapar service på svenska.
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Ltl Anders Eriksson, tilläggsfråga

Herr talman! Tack för ett bra svar. Tittar man på de stadganden som finns i
självstyrelselagen 36 paragraf sägs det att Åland är enspråkigt svenskt, i 38
paragrafen sägs det att handlingar skall avfattas på svenska. Det är otroligt
kategoriska stadganden, stadganden som ändå inte uppfylls.
Tittar vi på 43 paragraf i självstyrelselagen, som jag inte har nämnt i motiveringarna, sägs det att statsrådet ska se till att bestämmelser som ska gälla i
landskapet ska finnas tillgängliga på svenska. Vi vet alla vad som har hänt
med kollektivavtalen, vi vet vad som har hänt med grundlagen, vi får inte ens,
såsom självstyrelsepolitiska nämnden skrev, grundlagsutkastet på vårt eget
språk.
På den finska sidan säger de på fullt allvar att inom 20 år har svenskan försvunnit. Därför borde de partier som på fullt allvar tror att Åland ska bevara
sitt svenska språk som en del av det enspråkigt finska Finland förklara hur
det ska gå till. De förklaringar som lantrådet ger, att man ska hitta system för
att få det att fungera. Det skulle man verkligen önska, men hur, vilka system,
hur ska man få det att fungera?
Det nämndes att det togs upp med statsministern, men det gjordes också
på min tid, det har gjorts av alla landskapsregeringar. Det som är bra är om
man försöker få in det i kommande regeringsprogram, det är viktigt. Det är
ett bra initiativ.
Ändå, hur ska vi få det att fungera i praktiken, eller skall vi konstatera och
se sanningen som den är, det här fungerar inte, vi måste göra någonting annat. Vad ska vi riktigt göra? Jag upprepar frågan på det sättet.
Lantrådet Viveka Eriksson

Herr talman! Det är fortsättningsvis så att vi inte har makt att bromsa utvecklingen att svenskan försvinner som språk i Finland som helhet. Det vi har
makt över är att vi har självstyrelsens stadganden, det finns grundlag och det
finns en språklag som ska trygga svenskans ställning, självstyrelselagen för
ålänningarna och språklagen för andra svenskspråkiga medborgare. Vi kan
luta oss mot all den lagstiftningen.
Det vi måste fortsätta göra är att se till att vi får översättningar. Man kan
kanske acceptera att underlag och propositioner som inte har stor betydelse
för landskapet kanske inte till alla delar behöver översättas, men där det är av
stor och väsentlig betydelse för Åland ska det översättas. Ett dåligt exempel är
underlaget för grundlagen där man inte har översatt, det är ett mycket dåligt
exempel.
Det handlar om att sätta ganska hård press. När det gäller kollektivavtalet
har vi agerat väldigt många gånger. Vi har gjort olika skrivelser. Vi trodde att
frågan var klarerad när JK kom med sitt utlåtande. Sedan visade det sig att
det fortfarande fanns en oklarhet från social- och hälsovårdsministeriet. Den
frågan hade vi upp med statsministern vid senaste möte och krävde i enlighet
med lagen att det här ska göras, vilket gjorde att han lovade att han kommer
att se till att det kommer översättningar. Sedan följde också riksdagsledamoten upp den frågan en timme senare i riksdagen och fick samma svar, han
tillskriver social- och hälsovårdsministeriet. Det är den här envetenheten och
att fortsätta kampen som gäller, men nog är det en kamp. Så är det.
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Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Det är givetvis som lantrådet säger att vi inte har makt att
stoppa utvecklingen. Jag får notera, med tillfredsställelse, att lantrådet tidigare sade att det var en omöjlig uppgift för oss här på Åland att försöka rädda
svenskan i Finland. Om det har vi många gånger under årens lopp haft debatter oss emellan och jag har påtalat det när man har velat peka på vad man kan
göra för att hjälpa upp svenskan i Finland. Jag har ingenting emot det, men
det är ändå en omöjlig uppgift.
Självstyrelselagen skyddar oss i juridisk mening, men det har inte så stor
betydelse om det inte finns någon som vi kan kommunicera med på svenska.
Språklagen, som lantrådet nämnde, är en rikslagstiftning och en lagstiftning
som är helt utan påföljder. Det är ganska märkligt att bryter man mot den lagen får man inga påföljder, men kör man för fort får man böter, man tappar
kortet. Det finns inga påföljder överhuvudtaget i språklagen. Varför finns det
inte det? Jo, för att man konstaterade från svenskspråkiga att kräver man påföljder så kommer man inte att få igenom den överhuvudtaget. Den är synnerligen tandlös.
Fru lantråd, det man borde göra från landskapsregeringens sida är det den
parlamentariska språkkommittén väldigt tydligt formulerade. För det första
så frågar landskapsregeringen Finlands regering vilka åtgärder regeringen
avser vidta för att självstyrelselagen framledes skall följas. Vi kan konstatera
att den inte följs, men vi måste sätta den finska regeringen mot väggen. Den
andra punkten som också den parlamentariska språkkommittén nämnde är
att landskapsregeringen informerar Sveriges regering om förhållandena samtidigt som landskapsregeringen begär hjälp för att vidmakthålla Åland
svenskspråkigt framledes. Det här måste göras annars kommer det att gå på
tok för oss också.
Det är helt omöjligt oavsett självstyrelsesystem och självstyrelselag att vi
ska klara ut vårt språk om vi inte får den finska regeringen att inse sitt ansvar
och får den svenska regeringen att hjälpa till. Därför blir min avslutande
fråga: Tycker lantrådet att det är en förnuftig strategi som den parlamentariska kommittén slår fast, där liberalerna också var med och slog fast de båda
punkterna, och i så fall när börjar man jobba mera konkret med de här frågorna? Språkrådet som tillsattes är en ganska tandlös tjänstemannagrupp
utan dess mera befogenheter. Det här måste upp på en högre nivå om det ska
komma till stånd någon förändring.
Lantrådet Viveka Eriksson

Herr talman! Det är en omöjlig uppgift för oss att bromsa utvecklingen i Finland. Det tror jag aldrig att vi har varit oeniga om, ledamot Anders Eriksson
och jag. Det är en av problembilderna, färre människor kan prata svenska.
Däremot har vi förstås som gemensamt intresse med de svenskspråkiga att
försöka bromsa utvecklingen. Då måste man göra vad man kan, var och en
från sitt håll.
Då kan det också finnas tillfällen när man kan göra gemensam sak. Jag råkar veta att svenska folktinget har på gång en kampanj gentemot utbildningssystemet där man satsar på utbildningen på högre nivå just för dem som i
framtiden ska bli ämbetsmän och tjänstemän inom förvaltning. Det är en åtgärd som man förstås kan stötta.
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En annan sak som också är på gång är att man diskuterar språkombudsman på JO-nivå, som kan gå in och verkligen sätta fingret på när det har
gjorts fel. Det här är sådant som Åland kan dra nytta av. Vi ska förstås göra
gemensam sak där de finns möjligheter och komma från var sitt håll. Språklagen kan vara tandlös, men det finns också en grundlag till skydd och därför måste man också luta sig mot den.
Det är inte heller så att vi kan vända oss till Sverige för att få hjälp. Hur
skulle Sverige agera för att bromsa utvecklingen i Finland? Knappast kan
Sveriges regering ha mera makt än Ålands landskapsregering att bromsa den
utvecklingen. Man löser alltså inte det problemet att finskan tar överhanden i
den finska statsmakten.
Jag vidhåller att vårt sätt att jobba är bra. Vi ser till att det finns resurser
för översättningar, att det finns resurser för tolk och att man fortsätter jobba
för kontaktpersoner på de olika ministerierna. Kontaktpersonerna ska vara
ordentligt svenskspråkiga så att man ska kunna stämma av sina frågor direkt
med dem, på varje ministerium. Vi får fortsätta bygga på de systemen eftersom vi fortsättningsvis är väldigt beroende av de olika åtgärder och beslut
som fattas i ministerierna. Vi ska vara med och påverka och vi måste se till att
vi har medel att göra det och det är den finska regeringens sak att se till att de
resurserna finns.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Remiss
7

Social och emotionell kompetens som skolämne
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 10/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Jag skulle egentligen vilja ta avstamp, när det gäller den här
motionen, i turismen. Det är en viktig del av den åländska ekonomin och
samhällsstrukturen som helhet. Det är viktigt att det finns ett intresse att besöka Åland och det här borde stödas på de sätt som man bara kan göra det.
Ett viktig led när det gäller att utveckla turismen är servicen, ett artigt och
erbjudande sätt är a och o i de här sammanhangen. Om man tror, som man
har trott inom turistbranschen många gånger på Åland, att även om man är
lite dryg kommer turisterna ändå. Det är inte på det sättet. Andra gör allt för
att försöka locka till sig turister. Det bör vi också tänka på, att bemöta turisterna med värme.
Ett steg i rätt riktning kunde därför vara att i landskapets skolor införa ett
fristående ämne, som förslagsvis har sin tyngdpunkt på sociala och emotionella färdigheter som exempelvis EQ. Det pratas ofta om IQ, men nu gäller det
EQ. EQ, Emotional Quotient, är ursprungligen ett slags mått på känslorelaterad intelligens.
Jag tyckte att jag såg hälso- och sjukvårdsministern här som hastigast. Det
finns också en hälsoaspekt i det här. Vi reagerade väl alla när vi såg att andelen åländska åttonde- och niondeklassister mellan åren 2001-2009 nästan
har fördubblats enligt THL, Hälsa i skolan 2009. Det är ganska skrämmande.
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Genom att införa ett ämne med emotionell och social kompetens på schemat
så kan man poängtera elevernas känslor och sociala liv vilket förhoppningsvis, inte kan jag säga någonting annat, på sikt kunde stärka elevernas mentala
och sociala hälsa i tider av depressioner.
Det finns också en tredje aspekt på det här och det är att man kan få ett
bättre studieresultat. Det är viktigt att man får en god kommunikation om
man ska kunna lösa problem. Ett införande av ett skolämne på det sätt som
jag har föreslagit kan ha direkta och indirekta effekter på det åländska samhället både ekonomiskt, hälsomässigt och studiemässigt. Mot den här bakgrunden hemställer jag om en utredning beträffande möjligheten att införa
ett fristående skolämne med fokus på utveckling av elevers sociala och emotionella kompetens. Jag hoppas att det kan falla i smaken.
Talmannen
Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till kulturutskottet.
Remiss
8

Samordnad sjöfartsutbildning
Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 23/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid plenum den 31.5.2010.

Remiss
9

Sammanhållen sjöfartsutbildning
Ltl Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 46/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid plenum den 31.05.2010.

Remiss
10

Sjöräddningen
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 7/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Jag önskar bordlägga denna motion till samma tidpunkt som de
föregående motionerna.
Ltl Fredrik Karlström

Herr talman! Jag understöder det.
Talmannen
Under diskussionen har ltl Eriksson understödd av ltl Karlström föreslagit att ärendet
ska bordläggas och föreslagit som bordläggningstid 31.5. Ärendet kommer att bordläggas.
Remiss
11

Förhindrande av sjöolyckor
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 8/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?
Diskussion.
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Ltl Anders Eriksson

Herr talman! För att vi ska få undan lite ärenden så tycker jag ändå att vi kan
dra denhär. Det är inte det största politiska ärendet som vi har haft idag. Jag
har från flera håll blivit uppmärksammad på att det har varit flera allvarliga
tillbud till sjöss där kanoter och kajaker har riskerat att bli påkörda främst av
snabbgående båtar. De som färdas i kanoter och kajaker har kanske inte alla
gånger så stor sjövana, man färdas i farleder och man kan vara lite var som
helst. Kommer det då en snabbgående båt i 37 knop eller någonting runt en
udde så kan det vara ganska svårt att uppmärksamma dessa låga farkoster.
Det är självklart att i all trafik måste största möjliga hänsyn till övriga trafikanter tas, men det har visat sig att låga kanoter är svåra att upptäcka. Förslaget är att man ska ha något utmärkningssystem. Jag har exemplifierat det
och hoppas att förslaget inte förlöjligas, men jag har tänkt på vimplarna som
man har på barncyklarna, som är ett väldigt enkelt sätt att utmärka en kanot
eller kajak. Det finns kanske också andra sätt.
Kortfattat mot den här bakgrunden hemställer jag att man ska undersöka
möjligheterna till att få kanoter och kajaker utrustade med någon typ av utmärkningsanordning.
Talmannen
Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet.
Remiss
12

Översyn av ledningsfunktionerna vid samhällskriser
Ltl Johan Ehns m.fl. hemställningsmotion (HM 38/2009-2010)
Ärendet avförs från listan och upptas till behandling 31.5.2010.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 24.5.2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl.
19.09).
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Meddelande
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Landskapsregeringens svar (S 4/2009-2010-s)
Ltl Camilla Gunells m.fl. spörsmål (S 4/2009-2010)
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Tillgång till svensk TV via PLAY-funktionerna
Ltl Danne Sundmans enkla fråga (EF 12/2009-2010)

Enkel fråga ska läsas upp av frågeställaren och därefter ger lantrådet eller därtill utsedd
minister svar på frågan. Frågeställaren får efter det hålla högst två anföranden som
också kan besvaras. Annan diskussion är inte tillåten.
För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan de övriga yttranden inte
får överstiga tre minuter.
Ltl Danne Sundman

Tack, herr talman! Enligt avtal med både Sveriges Television och TV4 har
ålänningarna viss tillgång till svensk TV. Ett allt vanligare sätt att se på TV är
att nyttja de s.k. PLAY-funktionerna på Internet oberoende av tidpunkt. Det
är dock problem att få tillgång till alla program eftersom vissa är begränsade
till svenskt territorium, en begränsning som inte ska innefatta Åland utan
ålänningarna ska ha tillgång till denna funktion för alla program.
Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga: Vad avser landskapsregeringen göra för att lösa problematiken avseende ålänningars möjlighet att se svensk TV via de s.k. PLAY-funktionerna?
Vicelantrådet Britt Lundberg

Tack, herr talman! I början av året lade vi upp de huvudsakliga stolparna för
vårt mediapolitiska program som vi ska arbeta med under det här året. I diskussionerna fördes bl.a. hur TV-sändningar, utbud och omfattning har förändrats. Det finns en hel del både fördjupning och reprisering som man kan
se via Internet på respektive TV-kanalers hemsidor. När det gäller reprisering
så har också det förändrats, åtminstone på det sättet som jag erfar. Många
program har nu börjat repriseras på ganska obekväma tider, det kan vara
mitt i nätterna, tidigt på morgnarna och tidigt på eftermiddagarna. Jag tror
att en av orsakerna är att man har den möjligheten om man är i Sverige att se
repriser via den s.k. PLAY-funktionen när man vill.
Detta diskuterade vi också under uppgörandet av det mediapolitiska programmet och konstaterade att frågan behöver diskuteras vidare eftersom vi
ser att ålänningarna inte har samma möjlighet som svenskar när det gäller att
få tillgång till hela utbudet, om man räknar SVT PLAY som reprisering, vilket
jag tycker att man bör göra.
I mars var Sveriges statsminister på besök. Jag förde då inledande diskussioner med en statssekreterare som var med vid besöket. Jag informerade honom att jag ville politiskt diskutera den här frågan vidare. Vi gjorde upp i kalendrarna och beslöt att vi skulle träffas på nytt i maj.
I slutet av april hade vi kontakt för att konkretisera frågeställningarna lite
mera. I slutet av april träffade jag också den svenska kulturministern Lena
Adelsohn-Liljeroth och gav henne en första briefing i den här frågan.
Jag tror att det är bra att vi så nära i historisk tid har fört diskussionerna
kring antagningen av åländska studerande till svenska högskolor. Jag märker,
när jag vi för diskussionerna med representanter för den svenska regeringen,
att kunskapen om relationerna mellan Sverige och Åland och förhållandena
på Åland finns i väldigt färskt minne.
Vid mötet i början av maj konstaterade man från den svenska regeringen;
”No, is no answer” i det här läget. Man var beredd att undersöka den här frågan vidare och se vilka möjligheter det finns för ålänningar att också kunna
använda sig av SVT PLAY-funktionen. Vi fördelade arbetet mellan oss som
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var närvarande vid mötet och kom överens om att ta en ny kontakt innan semestrarna.
Nu pågår ett förberedande arbete på den svenska sidan. Vi för här också
parallellt diskussioner med SVT och den svenska regeringen kring en annan
fråga. Det gäller tillgången till utbildningsradions utbud, som också är en viktig fråga.
Så sent som idag har vi informerat den svenska riksdagens kulturutskott
om den här frågan. Vi var också där noga med att presentera logiken kring
varför det skulle vara naturligt att också Åland skulle ingå i de här diskussionerna. Vi framförde också att det skulle vara naturligt att se SVT PLAY som
en del av det utbud som finns idag i det avtal som en gång i tiderna tecknades, inledningsvis år 1965 och sedan har det förnyats.
Landskapsregeringen gör allt vad vi förmår för att finna vägar för att få
SVT att inkludera Åland i det här samarbetet, så att vi också ska kunna tillgodogöra oss SVT PLAY i framtiden. Tack.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Problemet är mycket mer omfattade än PLAY-funktionerna.
Det är mycket mera omfattande än SVT:s utbud. Det omedelbara kring problemet är ju TV4:s PLAY-funktion och kringkanaler som ålänningarna inte
kan se idag. Utöver det tillkommer de andra svenska TV-kanalerna som ålänningarna överhuvudtaget inte får se och deras PLAY-funktioner t.ex. TV6,
som är en populär kanal. Det här gör att ålänningarna tvingas till mer eller
mindre kriminella lösningar för att se svensk TV. Det är idag hundratals hushåll som måste vara mer eller mindre olagliga, etter värre än på Anton Kalmers tid för att få se TV. Den här problematiken är rätt så stor. Det var lättare
förr när man bara kunde sakna två kanaler eller till och med bara en kanal i
början. Nu saknas det många fler TV-kanaler.
Det är för mig lite märkligt varför inte oppositionen har fått komma med i
den här referensgruppen för det mediapolitiska programmet. Det torde vara
en sådan övergripande frågeställning där oppositionens sakkunskap kunde
ha bidragit och kan bidra till ett bättre resultat. Det är inte bara i obunden
samling som det finns expertkunskap i de här ämnena. Den kunskapen finns i
alla oppositionspartier vill jag påstå.
Min fråga blir: Varför har man inte tagit med oppositionen i den här referensgruppen för det mediapolitiska programmet? Gruppen ska ju lista alla de
här problemen och lösningarna, enligt vad jag har förstått.
Vicelantrådet Britt Lundberg

Herr talman! Jag håller med om att det finns många delar som man önskar
att man skulle ha inför framtiden. Klara lösningar på hur man skulle kunna
trygga att ålänningarna för all framtid skulle ha tillgång till allt vad som via
TV kommer att börjar sändas via Internet.
Min strategi och landskapsregeringens strategi när det gäller den här frågan är, om vi relaterar till det gamla ordspråket; ”den som skriker efter mycket misstar ofta hela stycket”. Jag tycker att det är klokt att vi börjar med att
titta på det som konkret idag är ett bekymmer. Det är att vi inte har möjlighet
inom det här avtalet, att på samma sätt som vi tycker att är logiskt, att kunna
reprisera de TV-program som finns på SVT PLAY och också på TV4. TV4 ingår också i det här avtalet, men vi har börjat med SVT PLAY-funktionen. Se-
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dan kommer vi att behöva föra fortsatta diskussioner kring framtidens TV via
Internet och avtalens utveckling osv. Jag tror att man måste vara strategisk
och man måste också fundera på var man har möjlighet till framgång i bitar.
Kommer man med för stora önskningar och ”munsbitar” så finns det nog en
risk att det blir stopp, istället för att vi tillsammans ska försöka hitta lösningar för det här.
När det gäller varför oppositionen inte är med i referensgruppen för det
mediapolitiska programmet så är det alltid lika svårt att dra gränsen var oppositionen ska vara med och var oppositionen inte ska vara med. Vi har varit
med många gånger under årens lopp där man ifrån oppositionens sida tycker
att; ”ska ni inte göra något själva? Ska vi alltid vara med och presentera och
göra allt arbete åt er?” Jag tycker att det är helt naturligt att regeringen ska
göra det inledande arbetet i alla fall. Innan processen är klar ska den ju också
diskuteras i lagtinget, så finns det säkert flera vägar att gå för att förankra på
vägen.
Vi har diskuterat i landskapsregeringen att det finns ett regeringsansvar i
att ta fram ett mediapolitiskt program och bereda det. Vi har ju parlamentarism och vi arbetar utgående från det.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Jag tänkte nog bara erbjuda lite hjälp. Senast centern och liberalerna regerade tillsammans så gjorde man också ett försök till ett sådant
här program men det gick inte så bra. Nu lär det väl inte gå just något bättre.
Vi ska väl alltid hoppas att regeringen är framgångsrik. Men eftersom man
från oppositionen sitter med i Ålands TV och radios förvaltningsråd så skulle
det väl vara naturligt att man också sitter med när sådana här frågor bereds,
eftersom det här är ett väldigt brett och långsiktig politikområde som egentligen ska ha väldigt politiskt breda förankringar. Jag finner det märkligt att
man inte har frågat efter oppositionens intresse att vara med i referensgruppen.
När det gäller den här problematiken så blir den ju inte bättre dag för dag
så länge den lämnas därhän. Den traditionella TV-problematiken är ju redan
idag jättestor för den vanliga ålänningen som vill ha full tillgång till svensk
TV. Nu accelererar utvecklingen ytterligare när Internetproblemen kommer
med. Visst kan man ta steg för steg, men man ska nog vara beredd på att ta en
ganska stor bit, hela SVT och TV4. Sedan bör man hastigt gå vidare till kringkanalernas Internetutsändningar. Problemet är att man fortfarande inte på
Åland kan se kanalerna den vanliga vägen heller. Om Anton Kalmer skulle ha
levt idag så skulle han inte ha varit nöjd med hur det har utvecklats efter att
han banbrytande började sända ut svensk TV på Åland. Det är min absoluta
uppfattning.
Vicelantrådet Britt Lundberg

Tack, herr talman! Vi är väl inte annat än överens. Jag sade inledningsvis här
att det finns väldigt många frågor som för framtidens TV-tittande kommer att
behöva få sin lösning. Det här är en av de frågor som jag upplever som relativ
akut och som borde få en lösning. Sedan har vi också utbildningsradion som
jag också tycker att är en väldigt viktig fråga när det gäller vårt åländska skolsystem. Det finns en problematik kring ålänningarnas möjlighet att tillgodogöra sig hela det svenska TV-utbudet. Det är också en viktig fråga som behö-
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ver få sin lösning. Vi kan inte i landskapsregeringen göra allting på en gång.
Vi kan inte heller lägga upp en strategi där alla frågor ska lösas av regeringen
på samma gång. Det tror jag helt enkelt inte är klokt. Vi behöver ta frågorna i
strategiskt goda ”munsbitar” så att det blir hanterligt och att man ser att det
finns en möjlighet att nå en framgång i frågorna.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Remiss efter bordläggning
5

Bolagisering av Visit Åland
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 14/2009-2010)
Ärendet bordlades den 14 april 2010 då beslut fattades om remiss till näringsutskottet
och då beslut även fattades om att gemensam diskussion med följande ärende ska tillåtas.

Remiss efter bordläggning
6

Bolagisera turistmarknadsföringen
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 9/2009-2010)
Ärendet bordlades den 14 april 2010 då beslut fattades om remiss till näringsutskottet.
Diskussion om de båda ärendena.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Det var tre orsaker till att de här hemställningsmotionerna
bordlades senaste gång. Den första orsaken var att vi gärna ville ge den nya
näringsministern lite mera tid att sätta sig in i det här.
Den andra orsaken var att det uttalades en förhoppning om att turismstrategin, som landskapsregeringen arbetar med, skulle vara klar den 28 april.
Det skulle också vara intressant att höra hur det har gått med detta.
Den tredje orsaken var att Visit Åland skulle ha sin bolagsstämma på fredagen samma vecka som det här ärendet togs upp.
Herr talman! Låt mig ändå ge en kort bakgrund till de här motionerna. Det
är onödigt att jag drar alltihop en gång till. I fjol bytte Ålands Turistförbund
namn till Visit Åland. Själva organisationen är ju i grund och botten densamma som tidigare med de inneboende problem som finns där och som alltid har funnits där. Det har förekommit kritik både från politiskt håll men
kanske ännu mera ifrån näringslivets sida och ifrån turistsektorns sida över
att finansieringen och rollfördelningen inte har varit den rätta mellan landskapet och turistföretagarna.
Visit Åland är ju fortfarande en registrerad förening, men jag tycker inte
att det känns speciellt modernt för en marknadsföringsorganisation. Jag tror
att organisationen skulle vinna en hel del på att bolagiseras. Ett aktiebolag är
en flexiblare organisationsform. Det finns helt andra möjligheter för ett aktiebolag att göra business och se till att man får mera intäkter än vad möjligheterna är för en registrerad förening.
Jag vill understryka att det här är en sak för Visit Åland själv att bestämma. Det är inte lagtinget eller landskapsregeringen som ska säga hur den
här organisationen ska se ut.
Min förhoppning med min motion är att landskapsregeringen i alla fall
skulle initiera en diskussion om det här.
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Det vore också väldigt intressant att veta hur det riktigt går med turismstrategin? Det senaste löftet vi fick så skulle strategin vara klar den 28 april.
Nu har vi inte så många i regeringsbänken, om jag uttrycker mig milt. Men
det kanske finns någon ifrån regeringspartiernas som känner till hur det ligger till?
Avslutningsvis vill jag säga att när det gäller turismstrategin så borde var
och en inse att det är någonting som inte är riktigt som det borde vara när
inte ens Visit Åland hade representation i referensgruppen. Det är landskapsregeringen som sitter på näringsavdelningen och utarbetade ett dokument.
Visit Åland är faktiskt den organisationen som kan de här sakerna, de borde
jobba med detta.
När det gäller finansiering och när det gäller rollfördelning så finns det en
hel del att göra inom det här området. Det var det jag ville säga inledningsvis,
herr talman.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Jag har läst ltl Anders Erikssons motion på nytt. Han
upprepade här delvis det som sägs i motionen, att organisationen dras
med inneboende problem. Man nämner i ganska allmänna ordalag att
det från politiskt håll finns kritik och från branschens sida finns det kritik över finansiering och rollfördelning. Det är ganska allmänt hållet.
Det är lite som katten som går kring het gröt. För att vi ska komma vidare i diskussionen måste man ifrån motionärens sida klart definiera
vad som konkret avses. Vad är de inneboende problemen med nuvarande organisation?
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Jag hade ju ett ganska långt anförande första gången det
här ärendet var upp till behandling. Då exemplifierade jag på flera sätt
vad jag såg som inneboende problem. Jag tror att det är bra när ärenden
bordläggs och kommer upp igen om vi inte står och upprepar samma
sak om och om igen.
Som svar på ltl Sundbacks fråga; inom alla organisationer där det är
någon som har huvudansvaret för den ekonomiska biten medan det är
en annan part som ansvarar för ekonomin så blir det en hel del problem.
Det har ofta i debattartiklar från turistföretagarna framhållits i olika
sammanhang att det är klåfingriga politiker som går in och råddar i deras verksamhet. Medan man ifrån politiskt håll kanske tycker att det inte
är helt okej att man anslår ganska stora summor pengar till en organisation som man inte har möjlighet att påverka. Det är det som jag menar
med inneboende problem, så kortfattat som jag nu kan redogöra för det
i en replik.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag kan inte säga att det blev klarare för min del. Men det
kanske beror mera på mig än på ltl Anders Eriksson. Är det detta att
finansiering och makt inte hänger ihop i nuvarande organisation? Eller
är det så att makten borde fördelas på något annat sätt? Handlar det
inte alls om själva verksamheten, utan det är maktfrågan och finansieringen av verksamheten som är det centrala?
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Ltl Anders Eriksson, replik

Nej, det är det inte alls. Det finns nog, som jag ser det, betydligt mer
centrala saker. En sak är att Visit Åland har väldigt små möjligheter att
påverka sin ekonomiska bas. Man är väldigt beroende av landskapsbidragen. Det finns olika aktörer av olika storleksordning, inom den här
sektorn, som har lett till att om du som kund är inne på Visit Ålands
kontor så kan du inte boka ett boende och du kan inte boka ett paket,
vilket man kan göra på de flesta turistinformationskontor på andra ställen. Det beror på att det är andra som ska ha hand om det.
Jag menar att om man får en ny organisation, ett aktiebolag, så måste
man kunna driva det på ett sådant sätt att också Visit Åland ska kunna
tjäna pengar på sin verksamhet. Vi vet alla, förhoppningsvis också socialdemokraterna, att det är en allt tuffare ekonomisk situation för landskapet. Jag tror att det också är viktigt för organisationer, som är ganska
beroende av landskapsmedel, att man försöker hitta egna intäktskällor.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Ålands Turistförbund är väl fortfarande namnet på den registrerade föreningen? Jag tycker att det är riktigt som ltl Eriksson påpekade, vi kan inte ifrån landskapet gå in och säga vad den föreningen
ska göra. Däremot har vi så mycket pengar i potten, cirka 1,5 miljon om
jag inte minns helt fel, att man borde diskutera hur de pengarna ska användas för att främja turismen överhuvudtaget. Då måste man börja
ifrån ett rent bord, anser jag. Nu har vi under några månader tappat i
övernattningar. Från år 2000 har vi tappat i övernattningar jämfört med
hela Sverige, särskilt jämfört med Gotland och storstäderna i Sverige. Vi
har ett problem.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är helt klart att det finns ett problem här. Det som jag hela tiden
ganska ödmjukt har försökt säga är att jag tycker att landskapsregeringen bör initiera en diskussion om det här. Det är trots allt Ålands Turistförbund. På Visit Ålands hemsida står det att det är en registrerad förening som heter Ålands Turistförbund. Man har inte riktigt hunnit med
att få de här bitarna på plats.
När det gäller utveckling inom turism så är det inom Visit Åland som
kompetensen finns och ska finnas. Därför tycker jag att det är väldigt
märkligt att de har hamnat på sidan när det gäller utarbetandet av turismstrategin.
Jag har noterat, när jag har pratat med företrädare för Visit Åland, att
det finns en rädsla för kommersialisering. Det kan inte jag se som
någonting som man måste vara rädd för. Det sägs att Åland är så speciellt och att man är väldigt beroende av landskapsbidrag. Det är klart att
det ligger en hel del i det. Det gäller att få en så modern organisation
som möjligt och som använder pengarna på bästa sätt. Det tycker jag att
det är viktigt och det är bakgrunden till det här initiativet.

1000

Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det kanske inte är så mycket att polemisera om. Det finns
all anledning att föra den här diskussionen vidare.
När det gäller kompetensen så finns den mestadels hos rederierna
och andra enskilda företag, till exempel hos företaget April. Det är den
helheten som man nu borde föra fram till en diskussion.
Jag hörde viskas att den nye näringsministern är på kommande så vi
får väl se vart det leder.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är givetvis rätt att den största kompetensen finns hos rederierna och
turistföretagarna. När jag pratade om kompetensen så menade jag mellan landskapsregeringen och branschorganisationen. Det vore ju konstigt om man här i förvaltningen hade större kompetens när det gäller att
utveckla näringen än vad den egna branschorganisationen har. Därför är
det lite märkligt att man här i förvaltningen har arbetat med turismstrategin och hållit Visit Åland helt och hållet på sidan.
När det gäller rederierna så finns det ett motsatsförhållande, det vet
vi också. De små företagarna har ofta varit kritiska till att det är rederierna som har bestämt, bl.a. när det gäller bokningssystem. Det har varit
svårt att komma fram till någonting. Om man tittar nyktert på det så är
det nog rederiernas verksamhet som är själva grunden för turist-Åland.
Problemet för turist-Åland är att det kanske har varit lite för lätt att få
verksamheten att rulla tack vare de goda kommunikationerna som vi
har haft. Det är väl där som verkligheten börjar komma emot nu.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! För att upprepa dels vad förra talaren sade och dels vad jag själv
sade förra gången så vill jag börja med att säga att orsaken till bordläggningen var mycket riktigt från min sida att jag ville vänta på den nya turismstrategin som skulle presenteras den 28 april. Men det blev uppskjutet till hösten.
Jag ville även vänta för att vi då ännu inte hade fått en ny näringsminister. Vi
hade en "näringsminister elect", som det heter i USA när presidenten är vald
men inte har tillträtt. Jag ville gärna höra näringsministerns synpunkter eftersom näringsminister Eliasson minst sagt är sakkunnig inom turistbranschen. Han har lång erfarenhet från branschen.
Tyvärr får jag ingetdera. Det viskade här i en replik att det ena är på gång,
nämligen ministerns närvaro. Vi får se om vi hinner med det under debatten.
Den här motionen skrev jag, som jag sade tidigare, efter att ha tagit del av
det som heter Visit Åland. Om jag har förstått saken rätt så har man nu fått
de nya stadgarna registrerade, så nu ska vi bara prata om Visit Åland, före
detta Ålands Turistförbund.
Jag har suttit i dess valberedning och hört många medlemmars åsikter om
föreningen och dess verksamhet och förslag på utveckling. Det finns en rätt så
stor minoriteten bland medlemmarna som förfäktar linjen att man på allvar
borde fundera på att bolagisera Visit Åland. Det kanske till och med är en majoritet men det ska jag inte uttala mig om. Jag kan hänvisa till omröstningen
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på ordförandevalet på senaste årsstämman där den här sakfrågan var ganska
avgörande för vilken kandidat man valde.
När det gäller turismen och problemen varför vi står här med den här motionen, varje gång det står om turismen i tidningen så handlar det om vikande
siffror och neråtgående trender. Det tycker jag är tråkigt för jag tror på turismen som en rätt så kraftig binäring för Åland. Den landbaserade turismen
kanske aldrig blir en huvudnäring, men den har absolut en utvecklingspotential. Idag står den landbaserade turismen för 3-4 procent av BNP. Jag tror
att den landbaserade turismen säkerligen kan fördubblas, men det blir nog
aldrig någon huvudnäring. Räknar man med den vattenburna turismen så
står den för 30 procent ungefär. Det ändrar lite också när flaggan byts i akten.
Aktiviteten finns ju kvar och den indirekta betydelsen särskilt för det
åländska samhället fast fartyget går under svensk flagg. Jag tror att den landbaserade turismen har potential att utvecklas och därför tar jag det här initiativet.
Ltl Sundbacks ställde här tidigare frågan vad problemet är och varför man
måste ändra organisationsform. Jag tycker att man ska ställa den frågan, för
man ska inte ändra för ändrandets skull.
Idag handlar det mycket om att man har ett rätt så konservativt och protektionistiskt tänkesätt inom Visit Åland. Det handlar mycket om intressebevakning istället för att jobba för någonting gemensamt. Att inse att om man
ger lite till det gemensamma så kanske kakan blir större även om ens egen del
procentuellt är mindre så blir ändå den egna delen större eftersom kakan
växer. Man har lite svårt att finna ett sådant sätt att arbeta. Det här är erfarenheter har jag också från valberedningen. Den här diskussionen kommer
ofta upp.
Bolaget är i händerna på de stora aktörerna, läs rederierna. Det behöver
inte alltid vara dåligt och det är absolut inte alltid dåligt. Men det innebär att
turismen tar den utveckling som rederierna bestämmer, det är den strategin
som gäller i huvudsak. Föreningen har inte egna muskler och inte heller
några egna ekonomiska ambitioner. Föreningen är fast i någon slags respirator av sina medlemmar. Det leder ofta till en diskussion som stundtals kan
vara väldigt het i förhållande mellan små perifera aktörer från skärgården och
landsbygden och de stora och medelstora aktörerna. Detta tar rätt så mycket
energi ifrån föreningen som istället kunde riktas mot något positivt. Det blir
en diskussion om kvantitet kontra kvalitet. Det sades här i tidigare anförande
att turistnäringen har haft det enkelt. Visst har näringen haft det enkelt eftersom rederierna har skeppat hit gäster i stora lass. Sedan en tid tillbaka så
har förutsättningarna ändrats. Man behöver själv bygga ett varumärke, en
destination och vara attraktiv för att nå ut till kunderna. Behovet av Visit
Ålands roll som en stark organisation har ytterligare förstärkts. Istället för att
ha motsättningar borde man hitta en gemensam strategi där både rederierna
och den landbaserad turism gynnas. Det här är en grannlaga utmaning. Där
kommer kanske landskapsregeringen in som en slags medlare mellan dessa
intressen och även i det här strategiarbetet som jag hade hoppats på att vi
kunde ta del av, men vilket vi inte kan. Jag väntar på strategin framförallt för
att få veta om den här frågan är med i turismstrategin. Jag har ännu inte sett
något utkast.
Avslutningsvis, att bara bolagisera rakt av och inte göra någonting annat
samtidigt, det kanske är onödigt. När man bolagiserar så måste man fundera
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på hur nya möjligheter öppnar sig. Dels hur man lägger upp ägandet, vilka
aktörer som ska vara med och hur deras andel ska vara. Om man ska kompensera små ägare jämfört med stora ägare. Vem som ska ta ägarskapet över
bolaget.
Idag kanske det är lite oklart när det är ett intresse styr väldigt starkt men
hos väldigt många små medlemmar. Man måste noga väga olika scenarier
mot varandra för att helheten fortsättningsvis ska vara representerad. Det
finns väldigt goda modeller i t.ex. Göteborg & Co där intresseorganisationerna är företrädda på ett annat sätt än här. De kan ändå se till helheten.
Man måste också fundera om det här bolaget också ska syssla med annat
än bara marknadsföring, t.ex. att sälja. Här börjar det genast lysa rött på de
håll som har makten över den delen av turistbranschen idag.
Återigen resonemanget med kakan; om kakan växer så blir min del större
fast den procentuellt är mindre. De tankarna kan man bättre implementera i
ett aktiebolag. Det blir också en kommersiellt driven verksamhet, vilket turismen måste vara. Det finns alltid entusiaster och ideella krafter som bidrar,
men grunden måste vara kommersiell om folk ska leva på det. Ordet kommersiellt får inte vara ett svärord. Jag tror det behövs större kommersialisering av turistbranschen, framförallt de små landbaserade aktörernas tillväxtpotential måste tas tillvara. Det kan man göra med ett aktiebolag som
själv kan söka sig nya affärsidéer och få en delfinansiering, och inte bara vara
beroende av bidrag från landskapsregeringen och rederierna vilket är fallet
idag och till viss del medlemsavgifter från små aktörer.
Detta var som svar på eventuellt kommande frågor.
Talmannen
10 minuter!
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Det är minst sagt en ganska avslagen stämning i kammaren.
Inte en enda minister är på plats, särskilt saknar vi näringsministern för vilken hela den här diskussionen är tänkt att föras med. Han är på kommande
viskas det här mellan glesa bänkrader. Frågan är vem som viskar och vem
som vet?
Herr talman! Det är tråkigt med så här dålig parlamentarisk effektivitet.
Jag hade förväntat mig att vi skulle mötas efter en tid av återhämtning och att
vi skulle vara fulla av idéer och goda uppslag. Det känns närmast som att stå
här och tala för tomma bänkar. Det är illa, för detta är en viktig fråga. Den
åländska turismen är minsann på tapeten. Det ser inte särskilt bra ut, åtminstone skriver de som förstår sig på oupphörligen i våra medier om att något måste göras. Det är säkert sant. Här i lagtinget har vi ganska begränsade
möjligheter att göra så mycket men vi kan i bästa fall fatta kloka och framåtriktade beslut.
Vad gäller Visit Aland så är det så som Ålands Turistförbund heter nu. Jag
har deras stadgar här om det är någon som tvivlar att så är fallet. Visit Aland
har inte något totalansvar för turismpolitiken på Åland. De är framförallt en
marknadsföringsorganisation för destination Åland. Det är deras primära
uppgift. Att landskapet går in med betydande belopp för den här verksamheten betyder att det finns möjligheter att politiskt att påverka marknadsföringen i verksamheten i hög grad. Därför har den här diskussionen och de här
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motionerna relevans för debatten som förs om den åländska turismens framtid.
Herr talman! Vilken är regeringens ägarstyrning i det här fallet? Så länge
det inte finns någon turismstrategi så finns det knappast heller någon ägarstyrning. Det är rent ut sagt bedrövligt med den åländska turismstrategin.
Den förre näringsministern fick ingenting till stånd på det här området. Det
var i och för sig en mycket kompetent person som anställdes, men i brist på
politisk styrning och stöd avgick hon eftersom hon inte såg att det var möjligt
att jobba fram någonting som hon skulle kunna stå för. Det var så dåligt ledarskap.
Nu är det väl någonting nytt på gång men vi vet ju inte riktigt heller vad det
är. Så länge det inte finns en turismstrategi så lär väl inte heller regeringen ha
någon klar uppfattning om vad landskapets roll är i Visit Åland.
I väntan på näringsministerns sa kan jag ”filibustra” lite till här. Den 16:e
deltog jag i Visit Ålands stämma. Det blev då röstning om ordförandeskapet
för styrelsen. Den röstningen tolkar jag faktiskt ideologiskt. En majoritet av
stämmodeltagarna vill inte ha en bolagisering av Visit Åland. Man föredrar
nuvarande form, en förening. Den här föreningen har många medlemmar av
väldigt olika slag. Det finns privatpersoner, föreningar, kommuner och kommersiella bolag. Jag tycker att det är bra att branschen har en sådan här organisation där alla har lika inflytande och där det är möjligt för alla i branschen att diskutera om aktuella saker. Jag var lite missnöjd med upplägget på
stämman, man diskuterade inte aktuella åländska frågor. Man hade bjudit in
någon slags konsult som, enligt mig, pratade en massa skräp om turkosa dagar, slipsar och vad han nu höll på med. Det är väl sådant som man får stå ut
med. Inte var detta det mest relevanta för dagen. Det hade nog varit viktigt
att representanter för de olika medlemsföreningarna skulle ha fått diskutera
turismen och dess aktuella situation och framtid på Åland. Det verkar som
om man i många sådana här organisationer på Åland har svårt att prata ur
skägget och riktigt säga hur det är. Nog finns det väl gammalt groll mellan
branschintressenter och rederierna i det här bolaget. De som representerar
de landbaserade intressena menar att rederierna inte vill att folk ska gå i land
på Åland och att rederierna har ett alltför starkt inflytande över den här organisationen. Jag kan inte uttala mig om detta, men om det är på det viset så
ser jag bara en möjlighet, då måste man också här, som i andra sammanhang
på Åland, början samarbeta. Undvik girighet och avundsjuka! Stoppa all bypolitik i organisationer som är viktiga för Ålands framtid. Jag tycker för min
del är det finns många tecken på att krafterna samarbetar och inte motarbetar varandra inom organisationen Visit Åland. Det beror också på hur starkt
stöd styrelsen får för sin verksamhet. Som jag ser det är den nuvarande organisationen både demokratisk, den innefattar alla aktörer inom branschen och
man borde ha starka gemensamma mål och sträva mot det i samarbete och
inte sätta käppar i hjulet för varandra.
Landskapet har en mycket stor roll för att försöka förena de här krafterna.
Men det krävs att man vet vad man vill, då är turismstrategin fortsättningsvis
mycket viktig.
Herr talman! Vi får väl avvakta och se nu när ministern har kommit. Vi vill
nog ha mera svar och kött på benen i de här frågorna och inte bli nonchalerade. En bordläggning av frågan är inte helt utesluten.
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Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Tyvärr har jag varit på ett annat ställe, PAF bolagsstämma, därför kunde jag inte komma tidigare. Jag har förstått att det
har ställts ett antal frågor, som jag tyvärr inte har hört. Men det handlar
om privatisering av Visit Åland. Tidigare när vi diskuterade det här sade
jag att det är i varje fall en fråga för medlemmarna själva om man vill
privatisera eller inte.
När det gäller turismstrategin så finns det framtaget visst material.
Jag vari i kontakt med ordförande och VD på turiststämman på Havsvidden. Vi kom fram till att vi ska låta strategin vänta till efter högsäsongen. Då kommer vi tillsammans med Visit Åland att titta på turismstrategin. Det är jätteviktigt att den kommer fram.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Tack näringsministern. Det var trevligt att vi kunde
råkas.
Vad gäller vem som bestämmer om bolagisering, inte privatisering, så
är det klart att det är Visit Ålands egen stämma. Men landskapet är ju en
stor finansiär av föreningens verksamhet. Nog är det väl på sin plats att
man har en åsikt från regeringens sida i den här frågan, åtminstone någon sorts resonemang så att man inte bara avfärdar det med att någon
annan får sköta det. Jag skulle gärna höra ministerns synpunkter på bolagiseringsförslaget.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag kommer ihåg att jag uttalade mig om det också
förra gången det här var på tapeten. Jag har god erfarenhet av de verksamheter som bedrivs av registrerade föreningar. Jag tror att det går
mycket väl att bedriva den här verksamheten, som Visit Åland gör, inom
den verksamhetsformen. Sedan är det sist och slutligen medlemmarna
som ska ta ställning till det och besluta om det.
Jag sade också förra gången; om man bildar ett bolag så måste man
också ha intäktssidan i ordning, för då ska det gå runt.
Det är väl vad jag kan säga direkt utan att ha varit med om diskussionen tidigare. Jag kom inrusande här för några minuter sedan bara.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Vi har förstått att näringsministern är mycket upptagen. Vi
får vara glada för att han ändå ägnar oss några minuter. Det är ju på lagtingets mandat som ledamot Torbjörn Eliasson sitter som näringsminister. Det kan vara bra att komma ihåg.
Vad gäller den här föreningen så talas det mycket om motsättningar
mellan särskilt rederierna och övriga aktörer. Min fråga till ministern är:
Hur överbygger man de här klyftorna eftersom det tydligen är en källa
till misstro som inte gagnar någon? Har minister för någon lösning på
den frågan?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Roger Jansson

Herr talman! Frågan om bolagiseringen av turistmarknadsföringen respektive Visit Åland som organisation ger här möjligheter att diskutera hela den
verksamhet som organisationen idag sysslar med. Då kan det också vara skäl
att känna till någonting om bakgrunden.
På 1930-talet bildades Ålands Turistförening som fick uppgiften att vara en
intresseförening för turistföretagen på Åland och att hantera den allmänna
marknadsföringen av landskapet och de företag som var medlemmar. Detta
utvecklades snart till att man började med en resebyråverksamhet. Man började sälja resetjänster, precis som här föreslås att man nu ska göra i ett bolag.
Så småningom engagerande man sig också i ägandet av turistanläggningar.
Båda de här kommersiella verksamheterna fick en växande kritik från
medlemsföretagen. Man ansåg att turistföreningen konkurrerade med medlemsföretagen.
I slutet av 70-talet delade man upp Ålands turistförening i den ideella intresseföreningsverksamheten och marknadsföringen och separerade de
kommersiella verksamheterna till ett nytt företag som fick namnet Ålands
Resor, som finns ännu idag visserligen med en ny ägare, Eckerö linjen.
Också i det här ägarskapet förekom det kritik från föreningens sida gentemot den kommersiella verksamheten i Ålands Resor. Det medförde att man i
samarbete med landskapet i slutet av 80-talet, när Anders Ingves kom in i
bilden, ändrade Ålands Turistförening till Ålands Turistförbund. I Turistförbundet var man noga med att utveckla samarbetet med landskapet så att så
att marknadsföringspengarna, över 50 procent, kom ifrån landskapet när det
gällde finansiering. Då ansågs man kunna fungera neutralt som marknadsföringsorganisation även om man huvudsakligen köpte in marknadsföringstjänster från andra företag där särskild minister Eliasson var central.
Tongångarna idag skiljer sig inte så hemskt mycket ifrån tongångarna på
70-, 80-, 90-talet och 2000-talets första tio år. Det är samma diskussion och
samma problem som kommer upp, samarbete efterlyses.
När jag kom in i turistbranschen 1975 konstaterade jag snabbt att det var
värre än filé. På den tiden var det ”file-resetiden”, konkurrensen mellan köpmännen var stenhård. Jag konstaterade snabbt att konkurrensen var hårdare
inom turistbranschen. Man var beredd att själv förlora 20 000 mark i sitt företag bara konkurrenten i Nästgårds förlorade 10 000 mark.
Detta är preskriberat idag så därför vågar jag säga det. Jag tror att situationen inte skiljer sig så hemskt mycket ifrån den tiden.
För drygt två och ett halvt år sedan var Turistförbundet och Ålands Investerings AB inne tillsammans med landskapsregeringen i en diskussion att
åtgärda den situation som turistbranschen led av. Man ville ta fram en näringslivets strategi för turismens utveckling i landskapet. Landskapsregeringen gick med i projektet och var delfinansiär tillsammans med Europeiska Unionen. Utredningen gjordes ifrån näringslivets sida. Man kalla även in mig,
före jag blev vald till lagtingsledamot, för att med erfarenhet från branschen
kunna biträda med mina synpunkter. Jag ingick i den gruppen som fick namnet Attraktiva Åland. Där dissekerades i detalj, utgående ifrån företagarnas
synpunkter, den situation som åländsk turism befann sig i.
Exemplet Göteborg & Co studerades mycket ingående. Det visade sig att
exakt så kunde man inte göra eftersom Göteborgsmodellen bygger på det
gamla konceptet att marknadsföringsorganisationen ska finansiera sig själv
1006

genom resebyråverksamhet. Det fanns inte något större intresse i branschen
att man skulle bilda en sådan konkurrerande organisation. Slutresultatet blev
att man föreslog att Ålands Turistförbund skulle utvecklas till att mera bli än
en marknadsföringsorganisation. Marknadsföringen baserar sig på ett kontrakt med landskapsregeringen, där landskapsregeringen stadgar att man får
pengar om man kan ställa upp ifrån näringslivets sida med lika mycket till. På
det sättet fungerar det utgående ifrån ett uppdrag från landskapsregeringen
och organisationen är beroende av landskapsregeringen i sin verksamhet när
det gäller marknadsföring.
Vem har då hand om produktutvecklingen av den åländska turistprodukten? Vem har hand om utvecklingen av stugkvaliteten som alla vittnar om att
rasar ytterligare. I Attraktiva Åland konstaterade vi att det redan hade gått för
långt när det gällde raset av kvaliteten av den åländska stugbranschen. Det
finns många lysande undantag, men det här var the mainstream.
Inga nya hotell har byggts på 25 år. Det är inte heller någon utveckling som
visar på ett turistsamhälle som är i utveckling. Det visar på ett turistsamhälle
som är på tillbakagång.
De kanske största problemen fanns inom aktivitetsturismen och evenemangsturismen. Förslaget blev att man inom ramen för Turistförbundet,
numera Visit Åland, skulle se till att man fick en utveckling av aktivitetsföretag och evenemangsföretag. Aktiviteter att ta sig ut i naturen, en golfbana är
en aktivitet och så vidare. Evenemang är teaterföreställningar, sportevenemang och den typen. Det här har det funnits embryon till inom Ålands Turistförbund tidigare. Man har haft en evenemangscentral under tre år på 90talet. Det var ett bra initiativ, det fungerade väl men av någon anledning fick
man ingen fortsättning på det.
Man konstaterade att den marknadsföring som Turistförbundet sysslade
med fungerade väl. Det var inte mycket att ändra på där.
Det som Visit Åland sysslar med idag var okej, men det man inte sysslar
med borde någon syssla med för att den åländska turismen ska attrahera nya
kunder.
Det märkliga inträffade när den här utredningen var klar och överlämnades till nya liberala och center landskapsregeringen, intresset var i stort sett
noll. Det som näringslivet själv hade tagit fram var man inte intresserad av.
Den nya ministern tyckte att lugn och ro var den viktigaste turistprodukten vi
hade och man skulle tillsätta en egen utredning för att ta fram en ny turismstrategi. Man lovade visserligen att man skulle titta på rapporten om Attraktiva Åland, men vi märkte att det intresset var mycket magert. Också ifrån
den nya utredarens sida var intresset relativt magert. Man ville alltså göra arbetet själv. Det fanns ju en tidigare turismstrategi i botten på det arbetet man
skulle göra.
Herr talman! Var har då hänt? Vi har förlorat över två år, två år har gått
sedan det här arbetet kunde ha varit klart. Den här landskapsregeringen har
gjort Ålands turism en stor björntjänst. De har gjort en stor björntjänst genom att inte ta i de viktigaste frågorna när det gäller utvecklingen av kvaliteten på våra anläggningar och utvecklingen av aktiviteter och evenemang.
Här har också nämnts den traditionella konflikten som är en orsaken till
att utvecklingen på land inte har varit särskilt god, konflikten mellan landföretag och sjöföretag. Rederierna är synnerligen väsentliga för den åländska
turismen men de har inte samma målsättning som landturismen har. Rederi1007

erna satsar på massturism och många resande, då vill man också få ner priserna på land för att kunna attrahera så stora resande kadrar som möjligt.
Det här motverkar utvecklingen inom landturismen. Under de senaste 25
åren har provisionen från logiförsäljning gått upp i princip från tio procent
till 25 procent.
Talmannen
10 minuter!
På cateringsidan har det ökat från 5-8 procent provision till över 15 procent provision. Samtidigt vill man hålla nere bruttopriserna från rederiernas
sida för att få massresandet att fungera. Alla förstår att detta urholkar lönsamheten för landturismen och därmed möjligheterna till reinvesteringar och
utveckling.
Rederierna är synnerligen väsentliga för den åländska landturismen, men
det här dilemmat måste på något sätt lösas så att turismen själv kan generera
reinvesteringar och nyinvesteringar. Då kan man inte ha alltför dåliga resultat på sista raden utan man måste ges en möjlighet att kunna utveckla sitt företag.
Avslutningsvis, herr talman, organisationsfrågor är sällan orsaken till problemen. Organisationsförändringar är sällan lösningen när man har den här
typen av komplexa problem för en näring. Jag tror inte på någon bolagisering. Jag tror på att man sätter katten på bordet och åtgärdar de problem som
måste åtgärdas för att den åländska turismen ska kunna utvecklas.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Jag skulle bara helt kort vilja nyansera den bilden som ltl
Roger Jansson gav.
När det gäller evenemang så har den här landskapsregeringen varit
med och tryggat PAF-Open. Vi har plöjt ner mycket pengar i Ö-spelen.
Vi har gett ett icke obetydligt bidrag till Joel operan. Vi har funderat på
alternativ marknadsföring i form av olika filmprojekt. Vi har sagt att vi
är beredda att stöda ett golfprojekt med 30 procent. Vi har beviljat utarrendering av Grelsby Kungsgård för att man ska kunna förverkliga
Krutbyn. Vi har varit beredda att utarrendera Bomarsund. Vi har ett turistprojekt i skärgården som heter Arkipedalo. Alandica är färdigställt.
Vi håller på att färdigställa sjöfartsmuseet och efter det kommer Bomarsund besökscenter. Det är inte fullt så svart som ltl Roger Jansson säger
att det är.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Det är alltid bra att höra båda sidor i en diskussion. Inlägget var värdefullt när det gäller enskilda insatser från landskapsregeringens sida. Det är många mycket stora projekt, andra inte så stora,
några förverkligade och andra som inte är förverkligade. Vad jag har kritiserat den här landskapsregeringen för är att man inte på två och ett
halvt år har kunnat visa tillsammans med näringen hur man utvecklar
turistnäringen i ett helhetskoncept. Att man ska kunna få en kvalitetshöjning i boendet och att man ska kunna få en evenemangs- och aktivitetsturism som blomstrar och växer.
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Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Det kanske är så att det har varit lite för mycket verkstad
och för lite snack. Det som är på gång är turismstrategin, där är Attraktiva Åland en väsentlig del i det. Den här turismstrategin ska innehålla
utmaningar och möjligheter, strategiska och mätbara mål som man inte
har haft förut. Det har varit en stor brist att man inte haft mätbara mål
hur vi ska gå framåt när det gäller turismen. Nästa steg i turismstrategin
är att ha en dialog med näringen och andra intressenter och sedan revidera när det kommer in åsikter. Under den här mandatperioden kommer Åland att ha en alldeles frisk och fräsch turismstrategi som är väl
förankrad med konkreta mätbara mål.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Att strategin skulle komma mycket snabbt uttalades för
två år sedan ifrån tidigare näringsministern. Jag tror det var hösten
2008 som strategin skulle vara färdig. Nu har det gått ett och ett halvt år
till och det har inte kommit.
Minister Sjögren kunde gärna läsa den tidigare turismstrategin som
landskapet hade. Där finns uppgivet hur saker och ting ska genomföras,
vem som ska göra det osv. Det är fullt möjligt att mäta huruvida resultat
har framkommit under de olika punkterna där. Den strategin var relativt
bra, men tyvärr så har den tydligen inte följts upp av olika orsaker eftersom inte så hemskt mycket har resulterat i verkstad, som ministern
själv använde som uttryck för det lilla som är gjort för turismen under
2000-talet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag håller med en stor del av den problembeskrivning som ltl Roger Jansson framförde här. Jag har också tagit del av
skriften Attraktiva Åland. Som jag sade i en tidigare replik så kommer vi
tillsammans med turistförbundet att titta på de här frågorna och se till
att det kommer en strategi under hösten. Så mycket mera än det vill jag
inte säga här idag. Vi tar tag i det och vi ska se till att strategin kommer
fram.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! I det arbetet är det skäl att fundera på organisationen. Här
var Visit Åland med och gjorde det här. Men från ledningens sida var
man inte särskilt intresserad av att hugga i de här bitarna med kvalitet,
evenemang och attraktioner. Man ville fortsätta att hålla sig till sin
marknadsföringsuppgift. Då är en viktig fråga inte minst för oss politiker; vem ska ta tag i de här viktiga delarna att utveckla turismen så att
man i framtiden har någonting att lägga ner marknadsföringspengar på.
Jag sade t.o.m. i något skede att man kan lägga ner marknadsföringsanslagen ett år och använda dem istället till att utveckla produkten, såsom
man har gjort på andra håll, som t.ex. i Åre, på Gotland och flera andra
ställen som är goda exempel.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Jag förefaller ha lite otur idag. Mitt första anförande hade jag
när näringsministern var frånvarande. Nu när jag såg att han var här tänkte
jag passa på att upprepa lite, men nu är han halvt frånvarande. Vi får förlita
oss på vicelantrådet.
När det gäller bordläggningen av det här ärendet så var orsaken att vi
skulle få turismstrategin. I debatten den 14 april sades att strategin skulle
komma den 28 april. Nu har vi i ett replikskifte hört näringsministern säga
att strategin kommer i höst. Vi kan väl tyvärr inte göra så mycket mera än att
invänta den. Men lite tråkigt är det när man ser hur situationen för åländsk
turism är. Det är inte några nyinvesteringar. Det blev lite ”svälta räv” över
hela näringen. Det finns inte heller så mycket nya idéer. Tar vi t.ex. RockOff
som är det projekt som kanske har mest massmedialt intresse så är det mest
problem, problem och problem för den näringsidkaren.
Inresesiffrorna viker. Man satsar på att försöka få kryssningsfartyg hit till
Åland. Men om vi riktigt tänker efter, om man kommer en söndagsmorgon
med ett kryssningsfartyg till Mariehamn eller en kväll i veckan; vad gör man
då? Det finns en hel del att göra för den här näringen. Därför är det väldigt
beklagligt att turismstrategin förefaller att gå i stå. Vi får vänta och se.
Ett annat motiv för bordläggningen var att man skulle invänta Visit Ålands
bolagsstämma. Ltl Barbro Sundback sade att hon tolkade stämman, angående omröstningen av ordförande, att man inte var för en bolagisering. Det är
möjligt att det kan vara så, men jag tror att man ska tolka det på det sättet att
om det föreslås förändringar så är majoriteten i allmänhet mot det före man
riktigt vet vad det handlar om.
Visit Åland är ett modernt namn, man har en modern profil men det som
saknas är en modern organisation. Jag håller med det som ltl Roger Jansson
sade, man löser inte alla stora problem för den åländska turismen igenom att
ändra organisationsformen för Visit Åland. Men jag tror att det skulle vara en
viktig detalj.
Jag hoppas verkligen att näringsutskottet kan ta ett helhetsgrepp på turismen och ge näringsministern lite mera tid att komma in i de här frågorna.
Förhoppningsvis kommer näringsministern tillbaka till lagtinget med ett bra
förslag på hur vi ska agera för att visit Åland ska fungera så bra som möjligt
och framförallt hur vi ska få fart på den åländska turismen.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack herr talman! Jag var bara utanför dörren ltl Anders Eriksson. Jag
hörde allting som ltl Eriksson sade.
Vi är också överens om de problem som finns. Jag är den första som
vill ta i och hjälpa till att lösa de här frågorna.
När det gäller turismstrategin så sade ltl Eriksson att den förefaller att
har gått i stå. I varje fall har jag lovat att vi ska se till att turismstrategin
kommer fram. Det kommer vi att göra tillsammans med bland annat Visit Åland. Vi kommer att ha ett möte och jobba fram den. Det finns ett
embryo som vi har att bearbeta.
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Jag tror inte att bolagiseringen av visit Åland är det allra viktigaste
och skulle lösa de problem som vi har. Det är någonting som i sista hand
medlemmarna får besluta om. Jag tror inte att det löser alla problem. I
första hand är det turismstrategin och att vi får kvalitet på åländska stugor med mera.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Det sade jag också, jag tror inte att organisationsformen
kommer att lösa alla de här problemen, absolut inte. Men jag tror att det
är en viktig detalj.
Låt näringsutskottet titta på det och låt näringsutskottet framförallt
höra representanter ifrån visit Åland och representanter ifrån landskapsregeringens sida.
Näringsministerns säger att vi är överens om problembeskrivningarna. Det är alltid lätt att måla upp problembeskrivningar. Det gäller också
för regeringen att komma med lösningar på de problemen.
Min dåvarande partikollega, Harry Jansson, sade när den här landskapsregeringen tillträdde att det skulle bli fyra förlorade år. Jag vet inte
i och för sig vad han säger idag, men så sade han då. Jag noterar att två
och ett halvt år åtminstone har varit förlorade år för den åländska turistnäringen. Det är ganska beklagligt. Det är ett tungt ansvar som vilar
på nuvarande näringsministerns axlar, att se till att få fram turismstrategin till hösten tillsammans med branschorganisationen.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, ltl Anders Eriksson. Jag är medveten om att det är ett tungt ansvar
men jag tar det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Jag vet inte för vilken gång i ordningen som ltl Anders Eriksson
talar om förlorade år. Så länge som jag har hört honom i lagtinget har han
gjort det. Det är väl kanske en personlig upplevelse. När det gäller turismen,
när det gäller hälso- och sjukvården och när det gäller de anställda i landskapet så finns det ett syndrom där man lyfter fram tio procent som är problem och glömmer 90 procent. I ett lite större perspektiv, är det så eländigt
med turismen?
Visst är det så att övernattningar i mars och april har gått ner relativt sett
jämfört med tidigare. Jämför man utvecklingen med år 2000 så har Gotland
ökat sina övernattningar. Göteborgsregionen har ökat, särskilt i början av
2000-talet. Storstäderna i Sverige har ökat sina övernattningar. Sverige som
helhet har legat på ungefär på samma nivå, men Åland har minskat. Visst är
det anledning till oro, visst är det ett problem. Men å andra sidan; om man
jämför Gotland hur många övernattningar per person Åland har jämfört med
hur många övernattningar man har på Gotland, så den här perioden som jag
talar om har Gotland ökat sina övernattningar från 6 till 10 per person. Åland
har minskat sina övernattningar från 25 till 20 per person. Vi har över 600
övernattningar på Åland. Besökare som kommer till Åland för att besöka
Åland, för att konsumera och för att ta del av aktiviteter och så vidare. Vad får
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man höra i lagtinget? Ja, elände, elände och problem, problem! Visst ska man
diskutera problemen. Ett problem är 1,5 miljoner euro som går till marknadsföringspengar vilka inte är genomtänkta, riktade, strategiskt placerare.
När organisationen Ålands Turistförbund bildades 1987-1988 togs det i
samband med detta också fram en turismstrategi. Den strategin gick ut på att
landskapet skulle ha en aktiv roll för aktiviteter; golf, idrottsanläggningar och
bad. Det blev anläggningar; Gullviva i Brändö, Brudhäll i Kökar, Remmaren i
Kumlinge, Soltuna i Geta. Alltså det fördes en regionalpolitik för att sprida
möjligheterna. Det var just möjligheterna som var viktiga, inte att landskapet
anställer folk och ger pengar hit och dit. Om man lite hårdrar skulle jag säga
att just det präglar mycket Attraktiva Åland. Det var en tillbakagång för turismstrategin är att gå till 1980-talet.
Idag behöver vi ta tillvara de investeringar som har gjorts. Närmare 20
miljoner euro har inventerats i ett kultur- och kongresshus. Se vad det ger för
möjligheter! Opera producerad till stor del av åländska initiativ, konserter,
uppträdanden, det är en fokuspunkt för hela turismen.
När det gäller övernattningar i mars som sjönk så har jag för mig att Arkipelag höll ställningarna och till och med ökade sina övernattningar. Det
handlar om att ge katalysatorinjektioner för turismen, som de här anläggningarna gjorde på åttiotalet och som KK huset idag har möjlighet till. Vi har
ju enorma möjligheter att ta tillvara de människor som besöker de här konserterna och letar efter andra objekt inom turismen.
Det är helt riktigt att standarden på stugorna inte håller för dagens mått.
Det är helt riktigt att det inte finns aktiviteter som direkt kan marknadsföras,
för barn. För några år sedan tog Turistförbundet initiativ till barkbåts-VM
och liknande aktiviteter. De aktiviteterna kan marknadsföras. Men kommer
man till tunnelbanan en svettig junidag och ser en skylt med sommaren som
den var förr, så hur många vet hur sommaren var förr? Alla vet att sommaren
alltid var vacker förr. Idag vill man ha det så samt aktiviteter.
Bolagisering av Visit Åland är ett skenproblem. Det är ingenting som landskapsregeringen har att göra med och inte heller lagtinget. Man kan diskutera
om branschorganisationen är bra eller inte. Det hoppas jag att branschen gör.
Däremot kan vi diskutera budgeterade medel, om 1,5 miljon, används på rätt
sätt? Används de pengarna på destinationsmarknadsföring, på kulturmarknadsföring, på förbättring av kvaliteten osv? Den diskussionen är värd att
föra och den diskussionen är också värd att ta fram i turiststrategin. Strategierna som har varit på senare tid har fixerats på att maximera antalet övernattningar. Vad är det bra för? Vi har maximerat ”the six golden weaks”
sommarturismen, som är oerhört uppblåst. Målsättningen borde vara den
samhällsekonomiska effekten av turismen.
I undersökning av BNP säger man att den landbaserade turismen svarar
för 4-5 procent. Jag tror att det är ett felaktigt perspektiv. Den turism som vi
har på land genererar aktiviteter för hela befolkningen. Vi har tillgång till taxibilar, hotell, restauranger och annat året runt. De räknas inte in i turist BNP,
men det finns där som en aktivitet.
Visst ska man diskutera problem. Men Åland har ju utvecklats enormt
mycket de senaste 20 åren när det gäller turismen. Organisationen ÅTF har
också fungerat mer eller mindre bra. Landskapet ska nu ta ansvar för att få
fokus på turistaktiviteterna när det finns tecken som tyder på att Åland inte
är så attraktivt.
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När det gäller turismstrategin så vill jag till slut påpeka ett misstag som
man gjorde när man anställde en konsult utan att ha klausuler om prestationer. Jag har varit med om samma sak tidigare, när jag var näringschef. En
konsult anställdes på ett halvår, för ett helårsarvode, och presterade inte något. Då fanns det en nödutgång som tur var, det måste man alltid ha när det
gäller konsulter. När det gäller cheferna så är det de politiska partierna som
ser till att de tas bort vid politiska behov. Men det är en annan sak.
När det gäller Turistförbundet och landskapsregeringen så finns det inte
något tydligt ansvar när det gäller analysen av vad som händer inom turismen. Var ser vi idag analysen av vad som hände i mars-april i det åländska
samhället som gjorde att antalet övernattningar minskade? Det finns en viss
diskussion i tidningarna och det kanske förs fram i samband med turismstrategin. När man ger medel, 1,5 miljon, för marknadsföring av turist-Åland så
ska man i det räkna in att det ingår att analysera hur man använder pengarna
och hur man har använt pengarna. Det skulle vara en viktig målsättning inom
turismstrategin.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Ltl Olof Erland riktar svidande kritik mot Visit Åland, turistförbundet finns ju inte längre. Vi ska väl tolka det som att det är turistförbundet
som använder sina marknadsföringspengar helt fel. Det är bortkastade
pengar, pengarna borde användas på ett annat sätt men riktigt hur pengarna
skulle användas kunde vi dock inte utläsa av det här sista anförandet.
Ltl Erland anser också att Visit Åland ska ge en analys av försämringarna
som har skett i övernattningar. Jag tycker nog att VD för Visit Åland, vid upprepade tillfällen under flera år, framhållit att våra övernattningsanläggningar
inte håller tillräcklig kvalitet. Det är överlag nödvändigt att få till en uppdatering. Dagens konsumenter har större och andra krav än vad man hade på 80talet och kanske ännu på 90-talet. Idag är situationen en helt annan. Det har
också att göra med hur anläggningarna ser ut i vår omgivning.
Det är nog en ganska allmän uppfattning att anläggningarna kräver en
upprustning. Det är oklart vem som bär ansvar för det? Enligt stadgarna är
nog åtminstone inte Visit Åland. De är en marknadsföringsorganisation som
försöker marknadsföra Åland i enlighet med alla de intressen som finns inom
den här föreningen; allt ifrån privata personer till rederier och kommuner.
Det är klart att det finns många olika önskemål och förväntningar på Visit
Åland.
Herr talman! Om man läser den förra turismstrategin så är den väldigt klar
och tydlig. Enligt den så skulle nog landskapet ha en ganska stor roll vad gäller de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva turismen på Åland. Det
har väl inte riktigt blivit såsom man hade tänkt sig. Ambitionerna var goda,
men som så många andra gånger, trots fina bilder och snygg lay out så stannade det vid det också den gången.
Attraktiva Åland innehåller också ett förslag till organisationsförändring.
Visit Åland ha tre olika sektorer. Destinationsmarknadsföringen skulle vara
kvar, men man skulle också syssla med kvalitets- och logiutveckling och evenemangs- och aktivitetsutveckling. När man har hört diskussionen här, speciellt minister Sjögrens inlägg om hur landskapsregeringen har stött det ena
projektet efter det andra, kan man fråga sin var ansvaret finns för dessa projekt? Ligger ansvaret hos de enskilda evenemangsägarna eller hos landskap-
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et? Det finns väl inte någon samlad organisation för evenemangen och aktiviteterna. Det är säkert en svaghet i det här sammanhanget. Det faller igen tillbaka på det som också ltl Roger Jansson var inne på; vi måste samarbeta
mycket mera på Åland. Det är dumt att tacka nej till 20 000 för att man är
rädd att konkurrenten ska få 10 000 eller hur upplägget var? Bypolitiken tar
kål på Åland inifrån. Vi måste lära oss att det är bra om också någon annan
vinner någonting när vi driver ett projekt.
Jag driver själv ett evenemang, en liten kammarmusikfestival. Jag tycker
att det ändå finns väldigt mycket stöd för ett så här litet projekt som nästan
enbart drivs med ideella krafter. Det finns liknande projekt som drivs med
ideella krafter; Vikingamarknaden, Sjödagarna osv. Det är många som driver
dessa projekt med mest ideella krafter. Här finns det en möjlighet till utveckling med tämligen små pengar från samhällets sida. Den diskussionen kommer jag senare till i en annan motion.
Det är klart att strukturen är viktig, vem som sköter vad. Jag håller med
det som ltl Roger Jansson sade att det inte är organisationen det handlar om,
utan det handlar om innehållet i verksamheten, gemensamma mål och samarbete. Där är det givet att landskapsregeringen har en roll. Man borde ta den
rollen på allvar och få samman alla dessa aktörer som är viktiga för att turismnäringen ska komma på fötter igen. Tack, herr talman.
Talmannen
Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendena remitteras till näringsutskottet.
Remiss efter bordläggning
7

Åländskt medlemskap i International Maritime Organisation (IMO)
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 30/2009-2010)
Ärendet bordlades den 23 april 2010 då beslut fattades om remiss till lagutskottet.
Diskussion.
Ltl Camilla Gunell

Herr talman! Åland och sjöfart är storheter som hör tätt samman. Likaså
IMO, den internationella sjöfartsorganisationen, är en tredje storhet. Dessa
tre borde höra tätt samman, som jag ser det.
Vi känner alla väl till Ålands sjöfartstraditioner. Det är ingenting som jag
här behöver redogöra för.
Sjöfarten är en enormt stor internationell näring. Av alla världens transporter går 90 procent över sjön. All global handel och tillväxt skulle stanna
om inte sjöfarten fungerade.
IMO är kanske den allra viktigaste internationella organisationen som reglerar villkoren för den internationella sjöfarten.
Det är en organisation som har funnits ända sedan 1959 och lyder under
FN. Den har 169 medlemsländer och tre associerade medlemmar, varav en är
Färöarna som fick medlemskap 2002. Vi brukar på Åland göra paralleller
med Åland och Färöarna. Om de har möjlighet att delta i den här typen av organisationer så vore de också viktigt att Åland kunde delta med ett fullvärdigt
medlemskap eller som en associerad medlem. Finland är medlem i IMO sedan starten och likaså Danmark.
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Att kunna delta i det här sammanhanget är ju ett sätt för Åland att vara
med förstås och påverka beslut som har en direkt påverkan på vår sjöfartsnäring. Det är också en plattform för att inhämta kunskap och information och
för att skapa kontakter.
IMO har sitt säte i London. De har 300 anställda. Under huvudorganisationer finns det också en hel del underliggande specialistkommittéer. Där fattas beslut angående regelverk för Shipping industrin, för sjösäkerhet, för förebyggande av sjöfartsolyckor, olika standarder för skeppsbyggande konstruktion, utrustning och bemanning. Framförallt jobbar man med miljöanpassning och en ren sjöfart och hur tonnaget ska vara beskaffat.
Det är också där som man fattar beslut om den s.k. STCW-konventionen
som direkt påverkar vår sjöfartsutbildning.
Jag tycker det vore viktigt att Åland kunde söka medlemskap i IMO. Jag
uppmanar här i en motion att landskapsregeringen tittar närmare på möjligheterna att kunna delta i det här internationella sammanhanget. Tack, herr
talman.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag tycker att det här är en intressant idé. Problemet är
bara att Åland inte har någon tjänsteman att skicka dit eftersom vi inte
ha någon som sysslar med sjöfart. Det är ju den största bristen. När man
får en tjänsteman, vilket nu eventuellt är på gång då, då kan man säkert,
förutom fullvärdigt medlemskap, också få någon sorts observationsstatus som kanske räcker ganska långt för Åland. Problemet är att man inte
prioriterar så att man har en personresurs som sköter de här frågorna i
landskapsförvaltningen.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag delar den synen. Landskapsregeringen borde naturligtvis prioritera
arbetet med sjöfartsfrågor högre. Den diskussionen har vi haft här tidigare. Jag ser det dock inte som ett hinder för att söka medlemskap i den
här organisationen. Det är ju inte skrivit i sten att det måste vara någon
tjänsteman som representerar Åland. Det kan ju också vara en välbetrodd politisk representant eller framförallt en sakkunnig ifrån näringen
som kunde representera Åland i det här sammanhanget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! Det här är en bra och intressant motion. Enligt min uppfattning
är det på olika nivåer i världen som vår sjöfart påverkas, sjöfarten med annan
flagg än finsk och sjöfarten med finsk flagg. Vår sjöfart under finsk flagg påverkas särskilt av flera nivåer.
Den viktigaste nivån är världens sjöfartsländer. Särskilt de länder som har
stor export och import och de regelverk som dessa länder bygger upp, särskilt
när det gäller farleds- och hamnpolitiken.
Den nästviktigaste nivån är faktiskt IMO. Det är FN:s samarbetsorgan som
är väldigt tungt i den globala sjöfartspolitiken.
Den tredje viktigaste nivån är Europeiska Unionen med sin sjöfartspolitik
sedan medlet av 1990-talet.
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Den fjärde viktigaste nivån är staten Finland och dess sjöfartspolitik. Den
kommer först på fjärde plats.
Den femte viktigaste nivån är de tre sjöfacken i Finland med Sjömansunionen i en särställning.
Först på sjätte och sista plats kommer självstyrelsen, landskapsregeringen.
Förut sade rederierna åt landskapsstyrelsen att landskapsstyrelsen inte skulle
lägga sig i sjöfarten, den sköter rederierna själva tillsammans med Helsingfors. Då kom inte ens landskapsregeringen på sjätte plats.
Från att man i slutet av 90-talet aktiverade sig så såg också rederierna att
det fanns en fördel med denna aktivering. Numera har landskapsregeringen
också möjlighet att påverka aktivt gentemot den finska regeringen särskilt,
förutom det ansvar vi själva har inom självstyrelsens ram för utbildningen
inom sjöfarten.
När det gäller förslaget för den här synnerligen viktiga nivån har vi problem som inte framkommer av motionen. Det görs en jämförelse med Färöarna. Man bör då känna till att Färöarna har behörighet inom sjöfarten, enligt
den ramlag som Färöarna numera har, men som inte har betydelse i det här
fallet. Färöarna fick den här behörigheten tidigare, beskattningsbehörigheten,
avtalsbehörigheten och finansieringsbehörigheten. Hos oss ligger dessa behörigheter helt och hållet på Finland. På det sättet kan den finska staten meddela IMO att ålänningarna inte har näringspolitiken när det gäller sjöfart. Det
är den upp- och nervända världen på Åland till den delen. Vår överlägset viktigaste näring saknar vi behörighet kring, medan vi har behörighet kring
andra näringar.
Med det vill jag inte säga att åländsk sjöfart inte skulle höra under finsk
behörighet utan det vore värdefullt med en både och situation. Så fungerar
det i Storbritannien, i Spanien och så fungerar det i praktiken också i Danmark. När det gäller sjöfartsregistret som man har i Torshavn så får man väldigt mycket hjälp med dansk sakkunskap för att hantera de frågorna.
Jag kan anta att det kan vara lite knepigt att få det finska stödet för den här
positionen i IMO, dock beaktande av vår starka ställning inom finsk sjöfart
med en tredjedel redad från Åland, beroende lite på hur man räknar. Det vore
nog motiverat med en åländsk representant.
Det här kan vi tillsammans med socialdemokraterna lösa genom att i den
nya ramlagen kräva att få in en möjlighet att själva överta behörigheten för
sjöfarten. Då kan vi så småningom få en position som är lika stark som Färöarna och kanske till och med starkare eftersom vi historiskt och reellt har en
mycket starkare ställning inom sjöfart än vad Färöarna har.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag tackar för det här anförandet. Vi är väl i princip överens. Jag uppmanar i motionen att landskapsregeringen ska utreda frågan närmare.
Men det skulle vara intressant att höra om ltl Jansson känner till om det
här utgör kriterier för medlemskap, att man har behörighet vad gäller
sjöfartspolitiken eller eventuellt ett eget sjöfartsregister? Jag kunde inte
hitta några sådana uppställda kriterier för medlemskap. Jag föreställer
mig att det är en förhandlingsfråga.
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Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Det här är ju, som motionen själv anger, en organisation
för medlemsländer inom Förenta Nationerna. Alla medlemsländer är
inte med, som vi ser här. Det är 169 länder av lite över 200 länder som
är med idag. Det här nationsbegreppet är lite oklart men ur FN:s synpunkt och ur IMO:s synpunkt är en förutsättning att man är medlem i
Förenta Nationerna. Nu tror jag inte att Färöarna är det, hur det är med
de två andra som är associerade medlemmar känner jag inte heller till.
Jag har åtminstone för mig att kriteriet är att man fungerar i princip
som en självständig nation. I och med att Färöarna har den fulla behörigheten så kan de fungera som en nation i sjöfartssammanhang, vilket
säkert är underlaget för deras ställning.
Ltl Camilla Gunell, replik

Sammanhanget är synnerligen intressant för Åland att vara delaktig i.
Vilka kriterier som är uppställda som krav för medlemskapet hoppas jag
att man kan närmare ta reda på. Men kanske hindren är lägre eller möjligheterna större att bli en så kallad associerade medlem än att få ett
fullvärdigt medlemskap, vilket naturligtvis kan finnas bekymmer med.
Som associerade medlem har man tillgång till beslutsfattande inom organisationen, som jag har förstått det.
Jag hoppas ändå att man kan omfatta riktningen i motionen och ta
reda på vilka kriterier som gäller. Jag tycker att Åland skulle kunna bidra med mycket med tanke på både sina traditioner, sin långa verksamhet inom sjöfarten och även när det gäller skatteundantaget som sätter
Åland i en särskild ställning.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Som jag sade inledningsvis så tycker jag att det här är ett
väldigt bra initiativ och det är intressant. Det finns en del frågetecken
som inte är alldeles lätta att reda ut. Men det kommer säkert både lagutskottet och i sinom tid landskapsregeringen att reda ut. Enda alternativet för oss är det associerade medlemskapet eftersom vi inte är en egen
nation ännu. Jag tror nog att vi måste arbeta tillsammans för att få en
ökad behörighet så att vi också här på Åland så småningom skulle kunna
ha ett register värt namnet. Nu har vi bara en registrering som definitivt
inte är något register. Det här ska göras i samarbete med Finland så att
Finland, som flera andra länder i Europeiska Unionen, kan ha flera register inom sitt lands gränser.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland

Herr talman! IMO är en av de verkligt starka internationella organisationerna
med väldigt viktiga stora uppgifter. Sjöfarten är omfattande, den är också farlig vilket är utgångspunkten för IMO: samarbete.
Både som tjänsteman och som politiker med sjöfartsansvar hade jag ofta
med IMO-frågor att göra. Man har alltid utnyttjat den expertis som finns i riket, som är medlem. Detsamma gäller EU:s sjösäkerhetsorganisation och det
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gäller mycket av samarbete inom sjöfarten när det gäller farleder och liknande i Östersjön.
Att vi inte skulle ha behörighet förstår jag inte alls. Det har vi ju på de viktiga områden som IMO sysslar med; miljö, säkerhet och utbildning, där har vi
ju behörighet. Vi har naturligtvis både kunskap och intresse. Det handlar väldigt mycket om resurserna, hur vi ska hinna med det. Vi har flera organisationer som man har sett över de senaste åren i landskapsregeringen; Nordiska
rådet, Skärgårdssamarbetet, B7 och de olika EU-organisationerna där man
bör pröva detta med representationen från åländsk sida utifrån våra behov.
Vilket behov har vi när det gäller inflytande? Hur skaffar vi kompetensen på
hemmaplan? Och på vilket sätt ska vi utnyttja det?
Huruvida FN tillåter icke nationer att vara medlemmar vet jag faktiskt inte.
Men om Färöarna är medlemmar så är i alla fall en icke nation medlem. Att
vara associerad medlem kanske inte är det viktiga i det här sammanhanget.
Frågan är om vi bör lägga resurser på att stärka vårt inflytande i IMO på olika
sätt via Finland eller direkt på något sätt?
När det gäller sjöfarten i förvaltningen har vi ifrån liberalernas sida flera
gånger sagt att det behöver finnas en sjöfartssamordnare. Kompetensen i sjöfartsfrågor finns ju väldigt mycket på Åland i anslutning till branschorganisationerna och på olika håll i förvaltningen när det gäller miljö, säkerhet och
utbildning. En person som samlar kompetensen och driver frågorna skulle
vara bra när budgetläget är sådant. Man kunde omfördela resurserna på de
tjänstemän som finns. Detta är en viktig sak.
Just när det gäller den här motionen bör väl lagutskottet klargöra förutsättningarna för motionen före man tar ställning till själva förslaget. Tack.
Ltl Camilla Gunell, replik

Tack, herr talman! Det låter som om ltl Erland är ganska positivt inställd till motionen som sådan men frågar sig om vi ska satsa resurserna
på att delta i det här sammanhanget.
IMO är kanske en annan division än de som ltl Erland nu radade upp.
Det här är ett verkligt viktigt internationellt sammanhang. Det är klart
att man måste fråga sig om vi ska satsa resurserna. Jag tycker nog att
allt som rör sjöfarten, Östersjön, miljön, säkerheten och sjöfartsutbildningen är bland det absolut viktigaste vi har för Ålands del. För min del
tycker jag att det vore värt ett försök att komma med som associerade
medlem i IMO.
Ltl Olof Erland, replik

Ja, jag respekterar att man har den ambitionen. När man ser bilderna på
IMO:s möten, när man räknar upp alla deras specialsektioner, när man
ser hur många tjänstemän i Helsingfors som sysslar med de här frågorna så kan man väl ändå tänka på våra små resurser i sammanhanget.
Hur ska vi använda de resurserna på bästa sätt?
Gibraltar har varje år flera sessioner med FN:s olika församlingar om
sina problem med Spanien. Och Färöarna har omfattande internationella avtalsresurser osv. Jag har ingenting emot att vi gör allt och är med
överallt bara vi kan tänka på att resurserna ändå är begränsade.
Ltl Camilla Gunell, replik

Ja, då får jag konstatera för ovanlighetens skull att vi är överens.
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Ltl Olof Erland, replik

Jaha, vad ska jag nu säga? När det gäller IMO så gör vårt arbete på nordiskt plan att vi har kontakter indirekt till IMO. När det gällde PSSA statusen för Östersjön satte Sune Eriksson foten i dörren i Köpenhamn år
2001 och vi fick Sverige att arbeta för det här. Nu är det ju problem med
Rysslands ställning i detta. Men det visar ju att om man inte har säte och
stämma i själva organisationen så kan man utnyttja sina kontakter. Det
viktigaste nyckelordet, när man har små resurser och själv är liten, är
nätverksuppbyggnad, nätverkande som det heter.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Nu är det lite oklart, en liberal hållning, man vet inte om
ltl Olof Erland faktiskt tycker att det här är en bra idé eller inte? Från
socialdemokratiskt håll tror vi att det är nödvändigt att representanter
från åländsk självstyrelse blir allt mer och mer internationellt aktiva och
engagerar sig inom sådana politikområden som är avgörande för Åland
och det åländska folkets framtid. För den yngre generationen är det här
helt givet att så ska det också vara. Om man bara tittar tillbaka så känns
det både tungt och svårt. Vi ska väl titta framåt och hoppas att det kommer nya krafter och att de gärna jobbar internationellt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras
till lagutskottet.
Remiss efter bordläggning
8

Åtgärder mot ungdomsarbetslösheten
Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 15/2009-2010)
Ärendet har bordlagts den 29 mars och den 14 april 2010 och beslut har fattats om remiss till näringsutskottet.
Diskussion.
Ltl Mika Nordberg

Talman! När vi hade remiss angående hemställningsmotion nr 15 som har att
göra med åtgärder mot ungdomsarbetslösheten var vi precis inne i ett skifte
av näringsminister. Tanken med själva bordläggningen var att vi skulle få
höra näringsministerns åsikter angående dels hemställningsmotionen och
dels vilka åtgärder som var aktuella när det gäller åtgärder mot ungdomsarbetslösheten.
Sommaren står för dörren, tiden har gått och sysselsättningen är någorlunda, om jag har förstått läget rätt. I höst finns det stor anledning att vara
förberedd för en situation som kräver att vi gör någonting för att inte ungdomsarbetslösheten ska stiga när sommarjobben tar slut.
Det som har hänt, efter att vi hade den här debatten senast, är att vi har
haft någonting som kallas för Greklandskrisen. Det gör inte detta mindre aktuellt att ett behov skulle finnas.
Själva motionen handlar om att ett företag eller en institution som skulle
anställa en ungdom skulle få en återbetalning på 50 procent tillbaka av de
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faktiska kostnaderna. Jag tycker personligen att det är bättre än sysselsättningsprogrammen som man via AMS försöker ta fram. Om man blir anställd i
ett företag under en ett år så är sannolikheten väldigt stor att man har kommit in i företaget och man har lärt sig företagets sätt att jobba. Möjligheten att
få stanna kvar i företaget är ganska stor. Under tidigare debatt har det kommit fram att vi har cirka 2000 småföretag som skulle ha möjlighet att anställa
på det här viset.
Jag skulle gärna höra näringsministerns åsikter i den här frågan. Tyvärr
har vi inte näringsministern på plats. Jag vet inte om vi ska bordlägga det här
ärendet ytterligare eller hur vi ska gå tillväga.
Det är tacknämligt att det i morgon anordnas i auditoriet ett seminarium
som handlar om ungdomsarbetslösheten. Då kommer förmodligen näringsministern att redogöra för eventuella åtgärder ifrån landskapsregeringens
sida. Men vi hade verkligen sett fram emot att få höra åsikterna här idag. Jag
kan bara beklaga det.
Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! Jag hade också sett fram emot en redogörelse från den nya näringsministern om hur det ligger till med ungdomsarbetslösheten och vad regeringen har för aktuella åtgärder för att se till att vi inte får ungdomar i utanförskap.
Det är mycket riktigt, som ltl Mika Nordberg sade, att det anordnas ett
stort seminarium hela dagen i morgon i auditoriet här i lagtinget, som just tar
upp detta tema. Vi hoppas förstås att det är stor uppslutning från politiskt
håll på det mötet, mer än idag.
Däremot har den finska regeringen gjort ganska mycket nu den senaste tiden när det gäller att försöka motverka ungdomsarbetslösheten. I första tillläggsbudgeten i år anslog regeringen i Helsingfors 77 miljoner euro speciellt
för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Man har också tagit fram ett speciellt kort, sansikort, som alla ungdomar under 30 år kan få. Det kortet möjliggör för arbetsgivarna att få en lönesubvention på 550 euro i månaden.
För att vi ska kunna få en verkligt bra debatt om ungdomsarbetslösheten
om sommarjobb så föreslår jag att det här ärendet bordläggs till onsdag.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Jag ber att få understöda tiden för bordläggning.
Talmannen
Ltl Carina Aaltonen har föreslagit att ärendet ska bordläggas och det har understötts.
Tiden har föreslagits till inkommande onsdag 26 maj. Kan vi enhälligt enas om att det
bordläggs till onsdag? Ärendet bordläggs till onsdagen den 26 maj.
Remiss efter bordläggning
9

Sommarjobb
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 13/2009-2010)
Ärendet har bordlagts den 29 mars och 14 april 2010 och beslut har fattats om remiss
till näringsutskottet.
Diskussion.
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Ltl Danne Sundman

Herr talman! Jag förslår att det här ärendet i likhet med det förra ärendet
bordläggs till onsdag för att diskutera det här i närvaro av förhoppningsvis
näringsministern.
Ltl Mika Nordberg

Jag understöder bordläggningen och bordläggningstiden.
Talmannen
Begäres ytterligare ordet? Ltl Sundman har föreslagit att ärendet bordläggs till inkommande onsdag och det har understötts av ltl Mika Nordberg. Kan vi enhälligt bordlägga
ärendet till onsdag? Ärendet bordläggs till onsdagen den 26 maj.
Remiss efter bordläggning
10

Frivilligorganisationernas samhällsekonomiska betydelse
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 28/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

Remiss efter bordläggning
11

Tilläggsexamen som eko-frisör
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 31/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

Remiss efter bordläggning
12

Internationaliserad högskoleutbildning
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 29/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

Remiss
13

Hjälpmedel enligt behov
Ltl Barbro Sundback m.fl. hemställningsmotion (HM 41/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

Remiss
14

Ungdomsparlament
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 6/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

Remiss
15

Utflaggningen
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 2/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

För kännedom
16

Godkännande av avtalen med Saint Kitts och Nevis, Saint Vincent och Grenadinerna
samt Bahamas om upplysningar i fråga om skatteärenden
Republikens presidents framställning (RP 17/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid nästa plenum.
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17

Landskapsgaranti till säkerhet för lån till Kraftnät Åland Ab
Landskapsregeringens framställning (FR 20/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum den 26 maj
2010.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls idag kl. 15.08. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 15.04).

1022

Ålands lagting

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

Plenum den 24 maj 2010 kl. 15.08
Plenum börjar ............................................................................................................................................................ 1023
Remiss ....................................................................................................................................................................... 1023

1

Godkännande av avtalen med Saint Kitts och Nevis, Saint Vincent och Grenadinerna samt
Bahamas om upplysningar i fråga om skatteärenden
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Plenum börjar
Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.
Remiss
1

Godkännande av avtalen med Saint Kitts och Nevis, Saint Vincent och Grenadinerna
samt Bahamas om upplysningar i fråga om skatteärenden
Republikens presidents framställning (RP 17/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls den 26 maj 2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades
kl. 15.10).
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Minister Mats Perämaa

Herr talman! Landskapsregeringen äskar om landskapsgaranti till säkerhet
för lån till Kraftnät Åland Ab. Projektet torde vara välbekant. Det är byggnationen av det som kallas för Finlandskabeln. Det är ett jätteprojekt om 125
miljoner euro kalkylerat som maximal kostnad.
Lagtinget har tidigare på basen av en framställning behandlat det här behovet och äskande av extra anslag. Den frågan behandlas i Ålands delegationen som bäst. När avgörande kommer är upptill Ålands delegationen och deras
egen behandling.
Lagtinget äskade 60 procent av summan 125 miljoner euro i extra anslag,
vilket utgör 75 miljoner euro. Behovet av en finansiering som kvarstår, 50
miljoner euro äskar vi om landskapsgaranti för.
Vi vill att lagtinget beviljar, utan krav på mot säkerhet, garantier för denna
summa. Orsaken till varför man kan bevilja så stora stöd till ett enskilt företag beror på att stamnätet som opererar från Kraftnät Åland utgör en gemensam infrastruktur för elförsörjning, bolaget bedrivs utan vinstintressen och
det ligger i de allmännas intressen att man har en sådan här verksamheten.
Stöden i sin helhet ska redovisas för EU. Det arbetet förbereder landskapsregeringen som bäst och vi kommer att göra notifieringen när beslut om stödnivåerna har fattats.
Vi har en tidsaspekt på garantierna om summan 50 miljoner, såsom det
står i framställningen. Vi räknar med ett beslut, om finansiering ska kunna
fattas under detta år. I fall att stödnivåerna skulle bli någonting annat än vad
det äskas om så måste vi återkomma till lagtinget i frågan. Tack.
Talmannen
Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till finansutskottet.
Första behandling
7

Ny foderlagstiftning
Näringsutskottets betänkande (NU 4/2009-2010)
Landskapsregeringens framställning (FR 14/2009-2010)
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 utskottet.
Diskussion.
Ltl Anders Englund

Herr talman! Näringsutskottet har behandlat landskapsregeringens förslag
om ny foderlagstiftningen. Regeringen föreslår att lagtinget antar en ny landskapslag genom vilken rikets nya foderlag kommer att göras tillämplig med
vissa avvikelser. Man kommer att anpassa lagstiftningen till den reviderade
livsmedels- och foderlagstiftningen på gemenskapsnivå. Detta anser utskottet
vara helt riktigt.
När det här remitterades till näringsutskottet så handlade den största diskussionen om GMO-grödor och genmodifierat foder och om det är genmodifierat foder som används i landskapet och om man kan göra vissa begränsningar i det här.
Under vår beredning i näringsutskottet har det tillsvidare inte framkommit
några uppgifter om att sådant foder används i djuruppfödning i landskapet.
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Det har inte heller framkommit att det skulle finnas planer på att övergå till
genetiskt modifierat foder. Utskottet vill uttrycka sitt stöd för dem som frivilligt strävar till att behålla landskapet fritt från GMO-foder. Samtidigt konstaterar utskottet att i fråga om förädlade produkter såsom livsmedel, så finns
det inte några möjligheter att säkert veta vilka produkter, som vi inhandlar i
våra butiker, som är helt "rena" från genmodifierade foder.
Det finns en oro för att uppfödare i landskapet konkurrensmässigt skulle
kunna försättas i en sämre situation. Tillsvidare finns det fri tillgång på
GMO-fritt foder. Vi vet inte heller hur det kommer att se ut i framtiden.
Med hänvisning till konkurrensskäl har det därför framförts önskemål om
att lagstiftningen ska var lika i landskapet som i övriga Finland. Det baserar
sig på att vi exporterar det mesta till riket. Det är det som det hänger upp sig
på. Sedan vet vi också att vi är en del av hela den Europiska Unionen med de
konkurrensförutsättningar som vi har här hemma.
Utskottet har under beredningen begärt att lagutskottet utreder om det
skulle vara förenligt med EU-rätten att i landskapet förbjuda användningen av
genetiskt modifierade foder till uppfödning av djur som används till livsmedel.
Lagutskottet kom i sitt utlåtande fram till att en medlemsstat endast temporärt
kan förbjuda införsel av genetiskt modifierade organismer på sitt territorium.
Kommissionen och övriga medlemsstater ska underrättas om en sådan åtgärd
som dessutom måste motiveras med stöd av vetenskaplig bevisning om att produkten är skadlig för människors eller djurs hälsa och miljö.
Vi har gjort vissa ändringar i paragraferna, vilket framgår av vår behandling.
Vi föreslår att lagtinget antar det här i enlighet med utskottets förslag. Jag vill
göra en rättelse; i § 13, hänvisningen, det står 2 mom. men det ska vara 3 mom.
Det här är en sak som justeringsutskottet kontrollerar att är rätt. Det är bara en
småsak. Tack.
Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! Den här framställningen väckte livlig debatt då lagtinget fick ta
del av landskapsregeringens förslag till ny foderlagstiftning. Det är gediget
arbetet som har utförts både i näringsutskottet och i lagutskottet.
Jag kan däremot inte påstå att jag är speciellt förvånad eller överraskad
över näringsutskottets betänkande. Det är ju inte helt okomplicerat att ha en
egen åländska hållning i frågan om GMO-foder och gå emot nationella och
europeiska regelverk. Det finns tydligen inte heller en sådan önskan bland
uppfödarna. Man är rädd för att få försämrade konkurrensvillkor. Man vill
inte drabbas av en strängare lagstiftning än i omkringliggande regioner. Jag
menar att man istället borde från regeringens, lagtingets och näringslivets
sida se det precis tvärtom. Om vi förbjuder GMO-foder på Åland så skulle det
här istället skapa en konkurrensfördel. Det skulle göra de åländska produkterna mer attraktiva och prisvärda än de varor som kunderna inte med säkerhet kan veta om de innehåller GMO eller inte.
Att vi inte skulle ha rätt att förbjuda GMO-foder på Åland ifrågasätter jag
starkt. Enligt EU-parlamentarikern Satu Hassi borde vi kunna göra det, precis som Österrike har gjort med odling av gengrödor. I princip får man inte
göra så, men på sikt kan det bli tillåtet menade den nya EU-kommissionären
för hälsa och konsumentpolitik, John Dalli. Han vill driva frågan att varje
medlemsland i EU själv ska få avgöra och om det vill vara GMO-fritt eller
inte.
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Jag uppskattar att näringsutskottet säger att landskapsregeringen i kommande lagförslag ska inta en mycket restriktiv hållning i frågan om möjligheten att odla GMO-grödor. Det har i och för sig den tidigare näringsministern redan utlovat att så ska ske. Sedan en lång tid väntar vi nu på det lagförslaget.
Även om vi inte med denna foderlag får ett GMO-fritt Åland som brådskar
det faktiskt för att få fram en lag som förbjuder eller omöjliggör en GMOodling. I riket har man nu satt de första GMO-potatisarna. Det är i praktiken
fritt att sätta sådana potatisar på Åland också, trots att det inte finns någon
samexistenslag. Den här potatisen, Amflora, odlas för livsmedelsindustrin.
Amfloran odlas nu i många EU-länder. Eftersom vi har en stor potatisförädlingsfabrik håller jag det inte för osannolikt att det också inom en snar framtid kan börja odlas GMO-potatis också hos oss.
Däremot finns det två i medlemsstater, Danmark och Österrike, som har
sagt nej till odling av den här matpotatisen.
Var är lagförslaget som förre näringsministern och regeringen påbörjade?
Enligt den förre näringsministern hade regeringen höga ambitioner med att
få fram en samexistenslag. Han ansåg att det var nödvändigt för oss att försäkra oss om att det inte skulle börjas med GMO-odling på Åland. Tidigare
minister Mattsson talade om säkerhetsavstånd som skulle införas i samexistenslagen. Var ligger lagen och hur angelägen är den nuvarande näringsminister Eliasson att få fram den här framställningen? Hur ser tidtabellen ut?
Jag känner mig lite orolig över hur det ska gå med ett GMO-fritt Åland? I
synnerhet när jag tänker på minister Eliassons uttalande från den 10 mars
när han som ledamot Ålands lagting talade om att det till "syvende och sist
handlar om ekonomi". Han menar att det handlar om pengar och det handlar
kanske till syvende och sist om pengar. Därför menar jag att ett förbud av
GMO-foder ur ett långsiktigt perspektiv är både ekonomiskt försvarbart och
ett bra initiativ marknadsmässigt. Jag anser att den åländska livsmedelsindustrin skulle kunna få ut ett mervärde av att marknadsföra Åland som en
GMO-fri zon, både när det gäller odling men även när det handlar om de djur
som föds upp här.
Herr talman! Jag är besviken, men jag lovar att kampen för ett GMO-fritt
Åland inte är slut här, den går vidare, tack.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag kan komma med ett lite tilläggsinformation. Det
har inte påbörjats lagberedningsarbete när det gäller en samexistenslag.
Det finns ett PM och ärendet har diskuterats på överläggning. Miljökommissionären har sagt att det troligen kommer att bli så att staterna
själva får bestämma det här. I väntan på det beskedet, som väntas senast
i augusti, så ligger vi lågt. Vi får återkomma när vi har fått det beskedet.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Jag förstod nog på den tidigare näringsministern att regeringen då hade satt igång ett arbete, men om det bara var ett PM så är
det beklagligt. Då ser tidtabellen ut så att i augusti får man besked från
EU-kommissionären och först efter detta börjar man fundera på hur
man ska gå vidare. Innebär det att man har planer på att få igenom en
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sådan samexistenslag som gäller för Åland under den här mandatperioden?
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag säger som det är. Någon lagstiftning har inte
satts igång. Däremot finns det ett PM som har diskuterats på en överläggning i landskapsregeringen. Den överläggningen var jag själv inte
med på. Jag har bara verkat några få veckor ännu. Jag tycker att det är
positivt att den nya miljökommissionären förmodligen kommer med ett
sådant här besked, dvs att varje land själv fritt kan bestämma om man
vill göra ett totalförbud. Vi får återkomma till en sådan fråga sedan.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Nu förstår jag inte alls hur det här hänger ihop? Det finns ju redan över
3000 GMO-fria zoner i Europa idag. Åland borde ju kunna utnämna sig
till ett GMO-fritt område, oberoende av vad kommissionären uttalar sig
om eller kommer med för direktiv eller inte. Det har vi förstått också på
statsministern Vanhanen, han har varit väldigt ivrig att få Åland till ett
GMO-fritt område. Nu tycker jag nog att minister Eliasson lite försöker
förhala den här processen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Om Åland ska bli GMO-fritt så får vi ta många steg tillbaka i
historien, i alla fall i antal år. GMO har funnits i många produkter och i
många verksamheter under många, många år. Ser man t.ex. i Sverige vilka
som hanterar GMO-frågorna så är det jordbruksverket, statens utsädeskontroll, fiskeriverket, livsmedelsverket, skogsstyrelsen, kemikalieinspektionen,
arbetsmiljöverket och läkemedelsverket. Det är precis motsvarande organisationer i Finland även om jag inte ska ge mig in på de finska benämningarna.
Det är viktigt att skilja på äppel och päron brukar många säga här i lagtinget och sedan blanda ihop dem. Så är det väl nu också. Det är skillnad på
foder och frön och det är skillnad på foder och potatis. Amflorapotatisen är
godkänd i Finland för odling, den är godkänd i Sverige och det finns frön, bekämpningsmedel och livsmedel som är godkända produkter. Varför kan inte
vi säga nej till de här produkterna? Ja, det är väldigt svårt att göra det idag.
Produkterna finns på butikshyllorna, de finns i handeln och det är inte alltid
så att det är spårbart och certifierat.
Lagutskottet har faktiskt gått på lagens rubrik och lagförslagets innehåll.
Det handlar om foder. Som framgår av vårt utlåtande när det gäller foder så
finns det regleringar som är internationella. Utgångspunkten är att man inte
ska få använda lagstiftning som handelshinder. Man kan diskutera om detta
är en felaktig princip eller inte. Jag förmodar att ltl Carina Aaltonen tycker att
vi ska gå emot alla sådana påfund, vilket hon gärna får tycka för min del, men
här gäller det lagstiftning.
När vi tar vi lagstiftningen måste vi följa den, anser jag, särskilt i egenskap
av ordförande för lagutskottet. När det gäller foder så kan man konstatera att
det är tillåtet att importera och det är inte tillåtet att under vilka omständig-
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heter som helst förbjuda. Det finns kriterier, man ska visa på risken, man ska
utgå ifrån försiktighetsprincipen och man ska mycket ingående vetenskapligt
visa på riskerna. De undantag som Österrike har fått är dokumenterade med
synnerligen noggrann vetenskaplig dokumentation. Det måste ha kostat
mycket för det landet att göra.
Sedan finns det en annan aspekt som inte hör till den här lagen. Det är att
man frivilligt deklarerar sig som ett GMO-fritt område när det gäller odling.
Det kan naturligtvis organisationerna göra. De som importerar foder kan
också självmant säga att de bara importerar GMO-fritt foder, vilket man gör
idag. Om frågan blir aktuell så finns det möjligheter.
Det här är frågan om vad vi i lagtinget kan lagstifta om, vad vi kan medverka eller motverka till när det gäller rikslagstiftning. Vi har i olika omgångar bestämt att vi är med i EU och därmed har vi omfattat en lagstiftning
som finns. Jag förstår inte resonemanget att vi med friskt mod och gott humör ska strunta i det här och förklara att så här gör vi. Det kan man göra
hemma på gården alldeles utmärkt och det kanske många gör. Men i lagtinget
måste vi det legala ansvaret. Från lagutskottets sida har vi i vårt utlåtande rett
ut den här frågan som gäller foderlagstiftning och foderanvändning.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Ltl Olof Erland säger att det finns GMO överallt, i butiken på hyllorna
kan det finnas produkter som innehåller GMO. Så är det inte alls. De
livsmedel som innehåller GMO måste märkas enligt EU. Men när det
gäller animalier kräver inte EU en märkning angående hur mycket GMO
foder en gris har fått i sig innan den slaktades och sedan kommer ut som
korv i butiken.
Däremot är gränsen 0,9 procent för livsmedel som t.ex. mjöl och sojabönor. Det finns ett ganska stort skäl att kräva att vi också behöver få
veta vilket foder djuren äter som producerar livsmedel. Har djuren fått
GMO-foder eller inte?
Ltl Olof Erland, replik

Visst kan man kräva det. Men nu gäller det lagstiftning där vi är bundna
vid de direktiv som finns i EU. Det är ju det som är utrett. Det kan
mycket väl vara så att t o m ltl Aaltonen grillade GMO-korv igår, utan att
fråga var korven kommer ifrån. Om man frågar får man inte heller svar
därför att regelverket är sådant. Den här slipsen kan mycket väl vara av
GMO-ull. Vi vet överhuvudtaget inte var GMO-varorna finns, särskilt
inte när det gäller kött, ägg, broiler och allt möjligt.
Vill man leva i ett lagstyrt samhälle så måste man gå till lagstiftningen
och säga att det som finns i foderlagen, som bygger på EU:s direktiv, det
är där som vi måste sätta in stöten. Om ltl Aaltonen ställer upp i nästa
parlamentsval till Europaparlamentet så ökar möjligheten att tala på
rätt ställe för saken.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Ska vi debattera på den här låga nivån? Om ltl Olof Erland inte bryr sig
om vad som finns i hans mat så är det ltl Olof Erlands problem, men jag
vill veta vad som finns i min och mina barns mat. Vi socialdemokrater
vill ha en livsmedelssäkerhet. Vi vill veta vad som finns i de produkter
som säljs i våra butiker. Man kan fråga sig vad ltl Olof Erland vill? Rege-
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ringen har sagt att de vill kämpa och göra allt som står i deras makt för
att vi ska få ett GMO-fritt Åland. Det låter precis som om ltl Olof Erland
inte alls håller med regeringens linje i den här frågan i alla fall.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag kan väl hålla med om att det är en låg nivå när jag replikerar på ltl Aaltonen. Det är ju självklart att jag vill det som regeringen vill. Vill man göra Åland GMO-fritt så tycker jag att man ska jobba
med lagstiftningen och inte ropa att korven som man grillar måste vara
GMO-fri och så äter man lugnt vidare. Man måste ju göra det med lagstiftning för att komma åt det man vill åstadkomma. Vill man ha ett
GMO-fritt Åland så måste man titta på EG-direktiven. De säger att man
inte behöver märka animalieprodukter om man använder foder som innehåller GMO. Så vi vet inte, vi har inte någon etikett på korven.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Leo Sjöstrand

Herr talman! Jag vill tacka ordförande för en bra presentation av betänkandet. När man lyssnar på den här debatten så funderar man om det är rätt lag
som vi har pratat om? Vi har faktiskt behandlat en lag för foder för djur som
används för uppfödning till livsmedel. Nu har man kommit in på vad människorna köper i handeln. Jag hoppas att vi har diskuterat rätt lag.
Utgångspunkten i utskottet har varit att sträva efter att Åland ska vara fritt
både från GMO-odling och i GMO-foder. Utskottet har också erfarit att både
användare och framställare strävar efter att inte använda GMO-foder här på
Åland. Vi har heller inte kunnat konstatera att det i dagsläget skulle finnas
foder som innehåller GMO i foderhandeln. Men sannolikheten är stor att
GMO-foder kan komma om det blir svårare att få tag på GMO-fritt foder i
framtiden.
Den här lagen är en teknisk lag, den är i stort sett direktiv styrd och ger
medlemsstaterna mycket små möjligheter att kunna påverka foderframställningen. Någonting mera vill jag inte säga i detta ärende. Det är ungefär vad
ordförande har sagt. Jag ville bara stärka det.
Ltl Anders Englund

Herr talman! Under senare tid efter att ärendet blev remitterat till näringsutskottet har det framkommit också i pressen att man har diskuterat det här på
EU-nivå. Man kanske mera kommer att överföra beslutanderätten till de nationella staterna. Man lägger en högre beslutanderätt till de nationella staterna i just GMO-frågorna, särskilt när det gäller odlingen och GMO-fria zoner.
Jag tror, på basen av det, att man kanske kan ta det lite lugnt här ett tag och
titta åt vilket håll detta kommer att leda.
Vi vet att GMO-produkterna som är tillåtna i EU har genomgått en riskvärdering. Det innebär kanske inte heller någon sorts säkerhet för att nya risker inte uppdagas. Det betyder inte heller att GMO är riskfritt, snarare att
riskerna är tillräckligt små för att vara godtagbara med de av EU uppsatta
värdena för vad som är en godtagbar risk. Det är väl detta som man säkert
håller på att diskutera ännu. Det kommer säkert att komma fram en hel del
fakta så småningom inom detta område.
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I lagstiftningen om samexistens har man möjlighet att sätta så långa avstånd emellan att det egentligen omöjliggör en odling. Det här är faktiskt en
ganska viktig fråga. Är man GMO-odlare så ska man inte heller förstöra för
någon annan som är nära, då kommer man in på ersättningsfrågorna. Jag
tror säkert att det här kommer att diskuteras i Finland. Vi kommer säkert att
få ta en förnyad diskussion i det här ämnet när vi ska diskutera samexistenslagen. Tack.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Det är befriande att få höra på en så klok karl som näringsutskottets ordförande Anders Englund. Jag tycker ändå att det
finns bra mycket sans och förnuft i hans anförande.
Han var inne på att det säkert kommer fram mycket ännu nu när det
gäller GMO. GMO-grödor och produkter har inte funnits i alltför många
år. De har funnits i ungefär tio år i USA och Kanada. Man vet inte vad
det här sätter för spår på vare sig människor eller djur. Det är väl någonting som också är viktigt att följa med.
Det har också varit tal om att om man kan göra ganska mycket på frivillig väg. Man hade ett stort seminarium för ett år sedan. Hur ser näringsutskottets ordförande och ordförande för Ålands producentförbund
på frivilligheten?
Ltl Anders Englund, replik

Vad gäller det första så får jag tacka. Vad gäller den andra frågan om frivilligheten är det helt klart att vi ifrån jordbrukarhåll inte förespråkar
GMO i det här skedet. Inom mejerisektorn på Åland är det inte någon
som använder GMO-foder. Jag har inte heller hört någon annan näringsgren som använder GMO-foder i vare sig produktionen av fisk, fjäderfä eller nötdjur. Det här baserar sig tillsvidare på frivilligheten.
Vi ska komma ihåg att det land som vi importerar vårt foder ifrån, rikets foderfirmor, så är det främst svinsektorn som har bekymmer, de
skulle egentligen behöva få billigare foder. Vad gör man i dagens konkurrensläge om det finns möjligheter att sänka sina kostnader med 1015 procent? Man använder då samma ingredienser som danskar och
tyskar använder. De konkurrerar på vår marknad. Det är en fråga om
konkurrens, helt enkelt.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Det är trevligt att diskutera de här frågorna med näringsutskottets ordförande. Jag tycker att han har ett intresse och ett
engagemang som går utöver det som bokstavligen står i lagen.
Man säger att GMO-värden är fastställda och man utgår ifrån att det
är så små risker. I det fallet tycker jag nog att man måste vara väldigt
skeptisk för historien förskräcker ganska mycket. Om vi tänker hur det
var när det gäller bekämpningsmedlen, nästan obegränsat när de kom.
Det var lite samma inställning att det här är så jättebra och det behövs
för konkurrensen. Det var också fritt fram med konstgödsel. E-medlen
diskuterar man nu. Nu säger jag inte att jordbrukarna är skyldiga till det
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här. Man manipulerar kolossalt mycket med livsmedel. Konsumenterna
är idag väldigt medvetna och många är väldigt rädda för de här upplevelserna. Jag undrar faktiskt om man ska ta riskbedömningarna på allvar?
Ltl Anders Englund, replik

Det som ltl Sundbacks säger här stämmer säkert. Det finns egentligen
mycket risker detta. Som odlar själv så vet man att man inte vill ha en
främmande saker i sina egna odlingar. Det här kan förstöra odlingsjorden för lång tid framöver. Idag har det framkommit att man t.ex. har
GMO- fjäderfän, höns, i Indien som producerar tre gånger mera än vad
våra höns gör här i Finland. När kommer de hönsen ut på marknaden
här i våra regioner? När får någon ett billigt erbjudande från övriga
världen? Vi är inne på den här diskussionen hela tiden.
Jag tror säkert, som jag inledningsvis sade här, att detta är saker som
vi får återkomma till.
Ltl Barbro Sundback, replik

Visst är det så.
Angående bedömningen att åländska odlare måste ha möjlighet att
t.ex. konkurrera med danska svinuppfödare. Inte har vi ju någonsin
kunnat konkurrera med dem och inte kommer vi att kunna göra det heller. Vi kan inte konkurrera med hönskläckningsapparater i Indien. Nog
måste Ålands konkurrenskraft inom jordbruket vara att man odlar naturenligt ju mer en sådan här utveckling som sker. Att åländska produkter ska vara exklusiva kvalitetsprodukter. Jag tycker att det är det som är
slutsatsen. Inte kommer man ändrat kort kunna konkurrera hur mycket
man än manipulera med odlingsvillkoren, så ser jag det. Jag tror att åtminstone de flesta konsumenter skulle känna sig oerhört stolta över ett
Åland där man skulle kunna garantera produkter som är säkra och ekonomiska.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Englund, replik

Det är helt klart att så kan man resonera, om det är naturenligt eller
konventionellt men allt ska ju ske på kommersiella grunder. Man måste
få ersättning för produkterna. Man kanske måste titta på framtiden. Tidigare i en diskussion var vi inne på livsmedelsstrategi för landskapet
Åland. Kanske man kan göra produkter och maträtter och marknadsföra
en speciell åländsk produkt, en speciell produkt för Stockholm och en
speciell produkt Helsingfors. Detta har faktiskt diskuterats. Det här kan
betyda att det löser saker här på hemmaplan så att man kan producera.
Vi är trots allt ganska små.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.
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Enda behandling
8

Hållbar regionalpolitik
Landskapsregeringens svar (S 4/2009-2010-s)
Ltl Camilla Gunells m.fl. spörsmål (S 4/2009-2010)
Först tillåts diskussion och därefter antecknas svaret för kännedom. Under diskussionen i ärendet kan det väckas förslag om hemställan till landskapsregeringen. Förslaget
skall samtidigt skriftligen överlämnas till talmannen.
Har förslag till hemställan väckts bordläggs ärendet efter avslutad överläggning till en
avgörande behandling vid ett plenum tidigast följande dag. Om inget förslag till hemställan väckts antecknas landskapsregeringens svar för kännedom.
Under diskussionen kan ärendet bordläggas första gången på begäran av två ledamöter
och därefter en gång om lagtinget så beslutar. Lagtingsledamot Gunell får läsa upp
klämmen:
Ltl Camilla Gunell

Herr talman! Bästa lagting, klämmen lyder: Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att uppnå de regionalpolitiska målen i sitt eget handlingsprogram och på lång sikt skapa en hållbar utveckling för skärgårdens befolkning?
Minister Torbjörn Eliasson

Tack, herr talman! Detta är ett viktigt ärende. Jag kommer att ta lite tid på
mig.
Min första ryggmärgsreaktion att direkt få ett spörsmål på halsen måste
jag erkänna att inte var odelat positiv. Ska jag direkt spikas på korset? Men
efter moget övervägande vill jag nu börja med att tacka oppositionen för att ni
direkt gav mig möjligheten att så här i ett spörsmål få diskutera regionalpolitiken, som regeringen prioriterar högt. Jag tror att det är en unik förmån att
redan första veckan som ny minister få en sådan utmaning och chans att
komma till tals i ett av våra viktigaste politikområden. Landskapsregeringen
har gett ett detaljerat svar på spörsmålet som jag i första hand hänvisar till. I
mitt anförande ska jag resonera runt de underliggande problemen och nya
möjligheter och förhoppningsvis sporra till en livlig debatt. Den behövs och
alla bör vi dra vårt strå till stacken. Det är alltid bra med kritik som driver på,
men jag är självklart tacksam om spörsmålsställarna även kan komma med
konstruktiva egna förslag till lösningar. Jag tycker att skärgårdens sak är vår
och att vi gynnar den bäst genom att lämna prestige och munhuggning därhän. Att skylla på varandra och på regeringar bakåt i tiden leder ingen vart,
istället ska vi leva i nuet, blicka framåt och se vad vi kan åstadkomma gemensamt!
Herr talman! Av spörsmålet framgår tydligt att det i första hand är skärgårdens situation och befolkningsutvecklingen där som oroar mest. Det är en
uppfattning som jag och regeringen delar, det är skärgårdens utveckling, eller
snarare brist på utveckling, som är en av våra största utmaningar. Tyvärr är
det inte någon ny oro, eller ny utmaning, den har funnits länge och lösningar
på skärgårdens problem med krympande befolkning, allt negativare ålderstruktur, brist på diversifierat näringsliv, dålig försörjningsbalans med mera
har sökts med ljus och lykta av snart sagt alla regeringar långt tillbaka i tiden.
Trots många välmenande försök har ingen landskapsstyrelse eller regering
emellertid ännu lyckats hitta den förlösande formeln för hur vi ska klara av
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att bryta den negativa trenden och föra in Ålands unikum, vårt turistiska varumärkes symbol, på ett nytt långsiktigt hållbart spår. Hur vi ska locka företag ut till skärgården, hur vi ska få folk att flytta ut och bygga och bo, hur vi
ska få ungdomarna att återvända hem, det har vi ännu inte hittat generalpatentlösningen på. Men landskapsregeringen har inte gett upp hoppet, målsättningarna finns kvar och med en dåres envishet och den självuppfyllande
profetians makt ska vi lyckas!
I spörsmålet sägs att: ”Eftersom landskapsregeringen inte återkommit till
lagtinget med en revidering av handlingsprogrammet eller med den utlovade
halvtidsutvärderingen i form av ett meddelande, så måste man utgå ifrån att
landskapsregeringens målsättningar kvarstår.”
Ja självklart, det är helt riktigt uppfattat, målsättningarna finns naturligtvis kvar! Varför skulle vi, för att vi hamnat in i en historiskt svår ekonomisk
kris överge regionpolitiken och skärgården, lika lite som vi överger något annat viktigt politikområde? Menar oppositionen rent av att det vore skäl för
regeringen att skylla på lågkonjunkturen och nedprioritera den region som
har det svårast? Nej, så resonerar inte vi, målsättningarna finns självklart
kvar, men herr talman, jag är den första att erkänna att de är höga och ännu
inte uppfyllda. Skulle vi däremot, som oppositionen tydligen nu vill, genom
en ändring av handlingsprogrammet sänka garden för regionpolitiken så tror
jag att vi skulle släcka skärgårdsbornas framtidstro för gott. Nej, vi jobbar vidare, ekonomiska krisen måste övervinnas så att vi igen får ekonomiska
muskler för att utveckla den region som bland annat turistiskt, men också på
många andra sätt, har en stor outnyttjad potential.
Herr talman! Förra veckan var jag inbjuden till invigningen av Kumlinge/Brändös nya fiberprojekt. Det var en spännande upplevelse och jag träffade många skärgårdsbor och det kan jag säga att visst finns det en frustration och oro, men inte känner jag igen den totala uppgivenhet som spörsmålet
försöker måla ut. I skärgården finns många duktiga entreprenörer och de vill
inget hellre än att klara sig av egen kraft. Många gör det, men inte alla och det
är vår uppgift att se till att förutsättningarna förbättras, framför allt att vi
möjliggör för en näringslivsexpansion.
Som gästtalare uppträdde Brändöättlingen Kjell A Nordström och han berättade bland annat om den globala urbaniseringstrenden. Det är skrämmande och allt tyder på att 80 procent av världens befolkning kommer att bo
i storstäder år 2040. Jag frågade honom om han inte tror att pendeln kommer att svänga tillbaka? Det finns inte några sådana prognoser nu var svaret.
Men när jag utvecklade frågan och nämnde jordens kraftiga befolkningsökning och kommande brist på mat, rent vatten, livsutrymme och skön avkoppling i ostressad miljö höll han det inte för omöjligt ändå. Jag tror på en
svängning tillbaka och att Åland ska kunna visa vägen och leva upp till en
gammal känd slogan att ”Hela Åland ska leva”!
Jag är övertygad om att de av vissa här i salen utpekade och påpucklade
primärnäringarna hör till framtidsbranscherna och av den anledningen är
viktigare än många ännu har insett i regionpolitiken. Enligt Kjell A Nordström håller nämligen mat på att bli ungefär som energi. Vi kommer att prata
om mat i morgon precis som vi pratar om energi idag, vi måste hushålla, vi
måste odla lokalt för att slippa långa transporter och vi måste bli effektivare,
vilket självklart också innebär investeringar i ny teknik. Han sade också att
det finns två saker som stått bakom de flesta stora samhällsförändringarna
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sedan andra världskriget: Det är informationsteknologin och globaliseringen.
Därför föll Sovjetunionen och därför går det att flyga billigt, för att ta två företeelser. Och Kjell A påstod att fantasi blir en viktigare och viktigare konkurrensfördel - inte bara utbildning, men hur man använder sin utbildning – det
som kallas för skaparkraft. Jag är övertygad om att han har rätt.
Jag menar, att om vi sätter ihop Nordströms pusselbitar så går det att se en
positiv framtidsbild för skärgården. Nu när vi kommer åt webben både ombord på färjorna och iland på öarna så är förutsättningarna faktiskt dramatiskt förbättrade för nya näringar i skärgården och för att leva och bo där. När
det går att nå hela världen via fiber från Lappo går det att utlokalisera verksamhet, det går att distansarbeta, det går att studera, det går att delta aktivt i
sociala nätverk, det går att lära sig spela piano över nätet, det går att köpa och
sälja, läsa litteratur och lyssna på musik, se filmer och tita på IP-TV, boka biljetter och resor, ja nu är det snart bara fantasin som sätter gränserna. Så jag
frågar mig, ska vi då dra ner målsättningarna i handlingsprogrammet? Nej
bästa oppositionen, det gör inte den här regeringen.
Och så det här med att alla måste förhålla sig till energin i framtiden. Var
blåser det mest? Jo, i skärgården. Åland är redan en föregångare inom kraftområdet och landskapsregeringen gör allt för att vi ska utveckla denna gröna
energiform mycket mer. En ny likströmsförbindelse till riket är på gång, vilken ska säkra reservkraften till Åland, men vi vet också att denna kabel i
kombination med ”feed in” systemet, som vi arbetar för att ska komma även
Åland till del, ger oss unika möjligheter att bistå Finland i uppnåendet av
EU:s klimatmål för 2020. Om allt går i lås kan det betyda flera hundra miljoners investeringar i skärgården och nya arbetsplatser i den region som har
det tuffast just nu. Skulle vi då dra ner målsättningen i handlingsprogrammet? Nej bästa opposition, inte den här regeringen. Skulle ni göra det?
För att spinna vidare på den av Kjell A Nordström påpekade viktigaste
framtida konkurrensfördelen – fantasin. Frågan är om inte den kan användas
minst lika bra i skärgården som i en trång stad? Jag tror det och jag vet att
kreativa människor attraheras av skärgården bara det finns tillräckligt bra
förutsättningar för att bo där. Det finns alltså goda möjligheter att nya
branscher baserade på bland annat IT- och miljöteknik kan börja etablera sig
i skärgården och bli starka alternativ till de traditionella utkomstmöjligheter
som sjöfarten, offentliga sektorn och primärnäringarna idag erbjuder. Olika
tjänste- och konsultföretag inom IT, arkitekter, konstruktörer, konstnärer,
byggnadsplanering, turistisk upplevelse- och må bra industri attraheras alldeles säkert när infrastrukturen förbättrats. Skulle vi då skruva ner målsättningarna för regionen när det faktiskt kommer nya möjligheter? Nej, absolut
inte.
Herr talman! Det har ställts spörsmål om regionalpolitiken förr. Senast det
begav sig var i mars 2006, då med en annan regeringskonstellation och en
annan opposition, ja centern var med då också förstås, vilket väl kan vändas
både till vår fördel och till vår nackdel. Men, hur som helst, jag roade mig
med att läsa igenom hela debatten och kan konstatera att inget är nytt under
solen. Ett stalltips för dagens debatt är att mycket kommer att vara sig likt.
En intressant skillnad är emellertid att vissa ledamöter som var i försvarslinjen förra gången nu befinner sig på topp i motståndarlagets anfall. En av dem
är spörsmålets första undertecknare Camilla Gunell, som den 29 mars 2006
sade följande enligt lagtingsprotokollet: ”Man har också diskuterat arbetsför1037

delningen mellan det offentliga och det privata. Det offentliga skall skapa förutsättningar och de privata skall vara aktörerna.” Jag håller med till 100 procent. Och ledamot Gunell fortsätter: ”Men vilka förutsättningar är det då som
vi kan ytterligare skapa? Vilka förutsättningar är det som saknas? Och vad
gör man när marknaden är så liten att en affärsrörelse inte är lönsam? Och
vad gör man när kunderna är så få att det är svårt att bedriva en butik eller en
försäljning och när turisterna kanske för den delen också är för få? Vilka förutsättningar kan vi som representanter för samhällsutvecklingen åta oss och
utveckla ytterligare?”
Ja, det är inte så lätt att svara på de frågorna. Jag får lätt känslan att ltl
Gunell i den positionen kände sig rätt uppgiven, precis som hon kanske gör
idag. Hon ställde en mängd frågor, men levererade inga konkreta svar annat
än att det borde utredas och analyseras. Vi nöjer oss emellertid inte med det,
den här regeringen kan faktiskt påvisa resultat och pekar som jag berättat tidigare på möjligheterna i stället för att paralyseras av problemen. Trots en
svår ekonomisk kris ger vi inte upp hoppet utan kämpar vidare.
Herr talman! Av landskapsregeringens svar framgår att det ekonomiska utjämningssystemet mellan landskapet och kommunerna, vilka ansvarar för
produktionen av medborgarnära välfärdstjänster utgör en grund för den
spridda bosättningsstrukturen och närhet till service oavsett boningsort.
Detta är mycket centralt. I det nya systemet är det en tydligare koppling till
invånarantalet vilket påverkar resurstilldelningen. Kommunerna har dessutom stor handlingsfrihet att utforma och tillhandahålla servicen så att efterfrågan tillgodoses på ett ändamålsenligt sätt och anpassas enligt lokala förhållanden.
Det behöver inte alltid vara de stora insatserna, herr talman, som gör skillnad. Härom fick jag en bekräftelse på hur också små samhällsuppoffringar
kan få stora konsekvenser. En skärgårdsentreprenör berättade spontant att
ett bra exempel är systemet med kompensation för socialskyddsavgifterna för
privatföretag i skärgården. Det vi i Mariehamn kanske tycker är en struntsak
som kan strykas kan i de mindre förhållandena ha stor betydelse. Rör man sig
ute får man höra vad som är bra och vad som är mindre bra. Det är viktigt att
inte bara sitta vid skrivbordet, direktkontakten med dem det berör är en förutsättning för att vi ska lyckas.
På skärgårdsnämndens möte i Vårdö förra veckan enades vi om att se över
hur nämnden ska fungera effektivare i framtiden. Mötet ansåg det viktigt att i
fortsättningen fokusera på och driva ett begränsat antal frågor med hög prioritet. Vi kom även fram till att det sannolikt är bättre att mötas två gånger per
år med full styrka i stället för fyra gånger decimerat. Vid nästa möte ute på
Brändö i augusti ska organisationen och verksamhetssättet trimmas.
En viktig fråga som aktualiserats i Skärgårdsnämnden är en form av skärgårdslotsar som hjälper studerande skärgårdsungdomar som vistas hemifrån
i Mariehamn. Ett samarbete med ungdomslotsarna eller någon annan organisation ska därför undersökas och på nästa möte ska vi se vad som går att göra
i denna för skärgården mycket viktiga fråga.
Till sist vill jag nämna några projekt med stor regionalpolitisk betydelse
som nu är starkt på gång. För det första, projektet Tillväxt Åland som riktar
sig till mikroföretag på landsbygden och i skärgården där avsikten är att öka
tillväxten, göra företagen starka och solida så att de blir intressanta att överta
och att underlätta generationsväxlingar. Det handlar om affärsutveckling och
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projektet genomförs i ett unikt samarbete med Ålands Handelskammare och
Ålands Teknologicentrum och finansieras till 40 procent av Ömsen, Transmar, ÅAB, ÅCA, Dahlmans, Ab Lantbruk, ÅTH och ÅPF. Av totala budgeten
står EU och landskapet vardera för 30 procent. Att projektet verkligen vunnit
gehör i näringslivet visar det faktum att Andelsbanken hört av sig och tänker
ansluta sig och bidra med ytterligare finansiering till projektet. Ett annat projekt är Leader, där vi nu ser över stödandelarna för att optimera nyttan och
snabbt komma igång med realiseringen av programmet som är efterfrågat ute
i bygderna.
Ja, herr talman, jag kunde hålla på en stund till, men jag har redan gått
över tiden så det är dags att släppa in andra i diskussionen. Jag har ju varit
med bara några veckor i regeringsarbetet så lantrådet och mina ministerkollegor har lovat att ställa upp och svara på frågor inom sina respektive specialområden. Jag ser fram emot en givande debatt. Tack, herr talman!
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag ska inte blanda mig i bombardemangen som kom i det
här anförandet. Det kan jag ta i mitt anförande.
Jag har en väldigt konkret fråga. Det räknades upp många viktiga infrastrukturella projekt i skärgården. I spörsmålssvaret, på sidan 4,
nämns en fortsatt beredning av kortruttssystemet inklusive tunnel till
Föglö. En centerminister står i talarstolen och föredrar ett
spörsmålssvar medan en annan springer runt på bygden och talar emot
det här projektet. Hur ska ni ha det riktigt? Tunneln är kanske det allra
viktigaste infrastrukturella projektet i skärgården för den södra delen,
för Föglö och Kökar. Det skulle vara intressant att verkligen få veta om
centern har någon direkt linje hur man ska göra med tunnelprojektet?
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Ett kortruttsmeddelande är lovat ifrån landskapsregeringens sida, vilket kommer att levereras. När det gäller detaljerna i
det så är det väl bättre att den minister som är ansvarig för det området
berättar om det.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Nej, högst troligen är det sämre om man hör på vad trafikministern säger utanför den här salen. Svaret måste nog komma ifrån
landskapsregeringen. Projektet måste ju dras vidare om det ska bli något av det här. Och inte bara när det gäller det här, utan mycket av det
som räknades upp i svaret och i anförandet så gäller det att jobba aktivt
med de här frågorna och inte försöka förhala dem. Det här är en typisk
satsning där det inte händer någonting. Jag har efterlyst åtgärder. Bara
en sådan liten detalj som att den här styrgruppen för miljökonsekvensbedömning, som totalt har havererat, skulle träffas. Inte ens det har
åstadkommits, ja maj månad är inte slut ännu, men dagarna är räknade.
Det känns lite frustrerade att läsa och höra det här när man vet hur det
sedan är praktiken. Jag ser fram emot trafikministerns anförande i så
fall.
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Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag tror att ltl Sundman kan få ett svar därifrån.
Fastän jag bara har varit med fyra veckor så vet jag att det pågår ett
mycket intensivt arbete nere på trafikavdelningen. Som ni vet så finns
det en del problem där. Tjänstemännen gör ett otroligt arbete. Det arbetas redan på de här frågorna. Trafikministern kommer säkert att berätta
om det här. Det är bättre att det sägs från en mun än att jag ska säga
någonting om det här nu.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Jag är lite förvånad över minister Eliasson svar. Han vädjar om konstruktivitet och samarbete. Sedan tar det inte länge innan han
går till attack. Det här spörsmålet är ju ett sätt för oppositionen att
granska den förda politiken vad gäller regionerna, framförallt kopplat
till begreppet "Hållbar utveckling", som regeringen så ofta svänger sig
med. Nu vill vi gärna veta vad man menar med "Hållbar utveckling" och
vad man menar med det i relation till skärgården? Det är ju inte så att
jag eller någon annan säger att regeringen ska sänka ambitionsnivån i
sitt handlingsprogram, däremot frågar vi oss om man alls uppfyller det.
Har man för avsikt att uppfylla de mål man har i sitt handlingsprogram?
Snarare är det väl regeringen själv som har sagt att det är dags att revidera handlingsprogrammet i relation till det ekonomiska läget. Här
tycker jag nog att Eliasson hugger fel.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag vet inte vad jag attackerade riktigt. Ja, nog måste
jag verkligen säga, kära ledamöter, att ni ha blivit otroligt känsliga helt
plötsligt, den saken är klar. Om ni kan få detta till en attack, då tål ni
inte mycket. Tvärtom, jag kastade ut min hand och sade att vi måste
jobba ihop.
När det gäller avsikten att uppfylla målsättningarna så är det självklart. Även om målsättningarna är höga så är de ännu inte uppfyllda,
men målsättningarna finns fortfarande kvar. Det finns mycket som talar
för att vi kanske kan svänga den här pendeln. Det viktigaste är att vi tror
på det och att vi jobbar för det.
Ltl Camilla Gunell, replik

Minister Eliasson fick kanske inte den reaktionen som han hade förväntat sig. I den här frågan har jag lärt mig att anfall inte är bästa försvar.
Det är nog bäst för oss alla att vara ganska trevande och ödmjuka inför
den här utvecklingen som har pågått länge och som är svår att stoppa.
Jag har också med nöje läst den debatt som fördes 2006. Jag skulle
vilja ta en annan utgångspunkt. De som drev på då var nuvarande
lantråd och finansminister. Nu är det intressant att se på vilket sätt man
själva har uppfyllt de ambitioner man då ställde på dåvarande regering.
Om minister Eliasson har läst hela debatten så kan han konstatera att
dåvarande lantråd, Roger Nordlund som hör till samma parti, konstate-
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rade då att han satt i den mest skärgårdsvänliga regering han någonsin
hade suttit sedan 1979.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag kommer alldeles extra ihåg att han sade det. Jag
läste det flera gånger. Det är helt rätt, det står i protokollet. Skämt åsido,
nej var inget skämt förresten. Ibland säger man fel.
Jag tycker faktiskt att jag har en ödmjuk inställning till skärgårdsproblemen. Det tycker jag att inte någon ska ta ifrån mig.
Jag vill påvisa att spörsmålet blir ett litet spel i och med att det har
varit spörsmål flera gånger om samma sak, det beror på hur konstellationen är. Man agerar lite olika beroende på vilken sida man är. Det tror
jag även att ltl Camilla Gunell måste hålla med om.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Som det sade tidigare, att anfall är bästa försvar men den
här gången kanske det inte riktigt fungerade. Näringsminister Eliasson
sade att han kände sig som han skulle bli spikad på ett kors när vi ställde
det här spörsmålet, men det handlar inte om någonting sådant. Ett
spörsmål är en möjlighet för oppositionen att initiera en diskussion och
förhoppningsvis få till stånd agerande runt sådana frågor som man tycker att är viktiga. I det här fallet tycker vi att det är viktigt att skärgården
och landsbygden kan vara intressanta bosättningsorter också framöver.
Jag förstår inte varför näringsministern blir så upprörd över det.
Han sade också att man inte bara skulle kritisera från oppositionen
utan komma med förslag. Då vore det ju bra om näringsministern Eliasson väntar tills vi har möjlighet att hålla våra anföranden. Jag kommer
att presentera mina förslag då, så kanske vi kan återkomma.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag sade faktiskt hur det kändes när man direkt som
ny minister fick ett spörsmål på halsen. Den första ryggmärgsreaktionen
var att det kändes som om nu skulle bli spikad på korset. Det var bara
så. Sedan när jag fick tänka efter kom jag underfund med att det här är
en bra möjlighet för mig att få berätta hur jag vill arbeta med de här frågorna. Jag är inte det minsta upprörd. Tvärtom, jag tycker att det är intressant att få stå här och ha den här diskussionen.
Det här med anfall, som flera pratar om, det har jag svårt att förstå.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller det sistnämnda så frågade jag ju tidigare om näringsministern har läst spörsmålet överhuvudtaget? När jag hörde det sistnämnda så undrar jag också om han har läst sitt eget anförande eller om
han bara i brådskan hann skriva det? Det är klart att det alltid finns
känslor. Men igen, inte är vi ute efter att spika någon på korset. Vi vill
initiera en diskussion om frågor som vi tycker är viktiga. Jag tycker att
det är väldigt viktigt att vi har en levande landsbygd och skärgård framöver därför skrev jag under det här.
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Näringsminister sade att det var bra att han fick en möjlighet att berätta på vilket sätt han skulle arbeta med de här frågorna. Jag tycker han
borde ha berättat det istället för att kritisera oppositionen för någonting
som man de facto inte har haft möjlighet att framföra ännu. Det blev ett
väldigt märkligt anförande.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Egentligen begärde jag inte någon sådan. Jag har
egentligen ingen replik till det där. Jag tycker att jag i mitt anförande
faktiskt har anfört en hel del.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! I den andra delen av anförandet kom ministern med en del
konkret, vilket man får vara tacksam för. I den första delen måste jag
fråga mig; på vilket spörsmål svarar minister Eliasson? Inte kan det vara
på vårt spörsmål i varje fall. Eller har minister genomgått någon slags
personlighetsförändring under de senaste fyra veckorna? Han inledde
den första delen med att tala om samarbete och att inte skälla på andra,
inte skälla på tidigare landskapsregeringar eller någon annan. Och så
kommer det ett orimligt angrepp på oppositionen, genomgående aggressivt och fel läst när det gäller spörsmålet som vi har lämnat in. Spörsmålet efterlyser insatser för utveckling av skärgården. Man skriver; " vilka
åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att uppnå de realpolitiska målen i sitt eget handlingsprogram och på lång sikt skapa hållbar utveckling för skärgårdens befolkning?" Bilden av oss blev att vi vill
avveckla regionalpolitiken. Det finns inte ett ord om detta i spörsmålet.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag tackar för de trevliga orden som ltl Roger Jansson framförde. Han tyckte att det fanns lite substans i slutet av mitt anförande i varje fall.
För övrigt kan jag säga att jag har svarat på spörsmålet. Landskapsregeringen och jag och har svarat på det spörsmål som ni har ställt.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag kan inte undvika att få ett svar av minister Eliasson
angående hans uppfattning om att spörsmålet, till skillnad från regeringens politik, innehåller förslag till neddragningar och lägre ambitionsnivå när det gäller regionalpolitiken visavi skärgården. När hela texten utandas motsatsen, men inte en förhöjning av nivån utan försök till
att genomföra landskapsregeringens egna ambitioner, som ni har redovisat för lagtinget och frågor kring hur ni tänker göra det, eftersom vi
saknar en hel del av de initiativ som ni själva har i ert handlingsprogram.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Ja, ltl Roger Jansson, jag erkände att målsättningarna är höga i handlingsprogrammet och att allting inte har kunnat genomföras av olika orsaker. En orsak är att vi har en ekonomisk jobbig si-
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tuation just nu. Trots det framhöll jag att målsättningarna finns kvar. Vi
ska försöka rida ut den här stormen, vi ska försöka se till att vi kan nå de
här målsättningarna. Jag ville bara visa att vi inte har tappat tron. Vi arbetar vidare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Även jag sällar mig till dem som blev något konfunderad
över minister Eliassons metod att debattera den här gången. Jag känner
ministerns som en synnerligen samarbetsvillig herreman, som inledningsvis också sträckte ut handen, men efter det gick han till totalangrepp och försökte skriva på oppositionen att vi skulle vilja sänka nivåerna. Att vi skulle vara de som vill att ni ifrån regeringens sida ska säga
att det beror på lågkonjunkturen. Det tycker jag att är ett lite lustigt sätt
att fortsätta debatten på efter inledningen som handlade om en utsträckt hand.
Ministern säger också att man har kommit fram till att man inte behöver revidera eller göra någon halvtidsuppföljning eftersom målsättningarna kvarstår. Var finns då åtgärderna som finns konkret i handlingsprogrammet? Andra former av finansieringsstöd för skärgårdsföretag övervägs, tillsammans med fiskodlarna utveckla teknik och metoder,
avgiftsfri buss för ungdomar, skärgårdslag övervägs. Var är i så fall de
förslagen om det inte finns behov av att göra några förändringar?
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag ska sätta mig ner i lugn och ro i kväll när kommer hem och fundera över hur ni kan uppfatta det, som jag har sagt,
som en vild attack. Men flera har ju sagt det så jag ska kritiskt granska
mig själv och se om det är på det sättet. Det var i varje fall inte menat på
det sättet. Samtidigt vet jag att spörsmål ställer man för att testa regeringen. Det tyckte jag att var bra, vilket jag redan sade i inledningen.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Om man läser in i vårt spörsmål att oppositionen, som har
skrivit under det här, skulle vara ute efter att sänka ambitionsnivåerna,
att inte se till att vi har en levande skärgård, då måste man också leda
det i bevis på något sätt. Annars måste jag se det som ett sätt att försöka
attackera oss och flytta bort fokus från vad regeringen gör i de här frågorna. Det är de facto regeringen som sitter på makten tillsammans med
sina regeringspartier här för att göra det som man skriver i handlingsprogrammet. Då vill vi i första hand höra hur man tänker sig att detta
ska ske utgående ifrån det som man har skrivit i handlingsprogrammet.
Att i det läget gå till attack är nog fel strategi om man samtidigt sträcker
fram handen och säger att man vill samarbeta. Vad ska vi då samarbeta
om, ifall man anser att oppositionen bara vill rusta ner, medan regering
utvecklar?
Talmannen
Tiden är ute!
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Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag vill naturligtvis att vi ska samarbeta så brett som
möjligt om regionpolitiken och hjälpas åt för att vi framförallt ska få
skärgården att fungera långsiktigt och hållbart också i framtiden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag ska inte mera kommentera arten av det här framförandet. Det
kanske är lite nybörjarotur eller kanske dåliga rådgivare, vad vet jag?
Sakfrågan är så viktig så att vi får lämnade det där bakom oss.
I sitt anförande säger ministern upprepade gånger att man inte drar
ner på ambitionerna i handlingsprogrammet. Är det inte så att det redan
har skett? Låt mig ta tre punkter ifrån handlingsprogrammet. I enlighet
med tidigare beredning utvecklas en sjöpolisenhet. Där har det väl inte
gjorts någonting ännu? Två och ett halvt år har gått sedan handlingsprogrammet togs.
Tandvårdssystemet utreds och utvecklas. Man har lagt ner den ambulerande tandvården. Det är en allvarlig försämring för skärgårdsborna.
Turlistorna fastställs för en treårsperiod. Så hopplösa turlistor som
det finns nu har det väl inte funnits på länge?
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Om jag kommer ihåg rätt så brukar ltl Barbro Sundback prata om härskartekniker och kanske också beskylla andra för att
utnyttja sig av sådana. Men när man börjar prata om att jag har dåliga
rådgivare och att jag har nybörjarotur så känns det faktiskt lite konstigt,
det tycker jag. Jag låter mig faktiskt inte påverkas av detta, men jag ville
bara säga det.
Det som jag sedan sade att vi inte drar ner på målsättningarna, jag
sade också att allt inte är genomfört. Vi har inte lyckats leva upp till allting i handlingsprogrammet ännu, men målsättningarna finns kvar.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag tycker att vi ska prata om regionalpolitik och inte om
minister Eliasson. Jag är faktiskt inte så intresserad av minister Eliasson
som jag är av skärgårdsfrågor. Jag kan förstå att det är svårt att acceptera, men det är faktiskt så.
Det centrala när det gäller skärgårdspolitiken är ett stycke i handlingsprogrammet där man säger; man vill i ett skärgårdsutvecklingsprogram utforma det i samarbete med skärgårdsnämnden och kommunerna och ange bland annat företagsam skärgårds riktlinjer osv. Finns det
där eller tänker man komma med det?
Sedan har man i många år, speciellt från liberalt håll, talat om utarbetande av en skärgårdslag. Det är för att ge skärgårdsborna några slags
garantier. Kommer det en skärgårdslag under den här mandatperioden?
Talmannen
Tiden är ute!
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Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag har varit med på ett av skärgårdsnämndens
sammanträden, det var i förra veckan i Vårdö, vilket jag rapporterade
lite ifrån. Jag fick den uppfattningen att man hade väldigt mycket ärenden på gång som man följer upp sedan flera år tillbaka i tiden. Vi diskuterade att för att få mera effekt ur skärgårdsnämnden ska man försöka
koncentrera sig och prioritera fram de riktigt viktiga frågorna, fokusera
på de frågorna och driva dem. Det var vi överens om och det kommer vi
att titta på vid nästa möte i Brändö i augusti.
Skärgårdskommunerna har också ett eget samarbetsorgan där de
träffas före skärgårdsnämndens möte, vilket de också hade gjort den här
gången. De hade många olika synpunkter som nämnden tog del av, vilket kommer att skrivs ut i protokoll. Visst arbetar vi där.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Personligen så tvekade jag en hel del att skriva på det här
spörsmålet eftersom jag kommer ihåg debatten från 2006. Men eftersom jag har kommit överens med mina kolleger i gruppen att skriva
på det här så gjorde jag de eftersom det var hemskt hovsamt skrivet. Vi
sade att vi ska vara konstruktiva och komma med nya idéer. Jag vill inte
ha en sådan debatt som det blev år 2006 när nuvarande lantråd och finansminister skällde på mig som person och inte kom med några konstruktiva förslag.
Däremot känner jag till problembeskrivningen som Eliasson tog upp.
Han fokuserade på infrastruktur och arbetsplatser, vilket är en stor del i
det här. Jag skulle rekommendera att ta del av den forskning som finns
om varför man bor väljer att bo i skärgården. Det är bara en femtedel
som väljer att bo där på grund av arbetsplatsen. Större betydelse har det
sociala, kultur, skola, föreningsliv, möjlighet till strandnära boende och
liknande saker. Därför fokuserade vi många av åtgärderna i förra landskapsregeringen på att utveckla projekt med kultur i skärgården och liknande. Läs den rapporten!
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag respekterar ltl Strands synpunkter. Jag känner
till det här. Jag nämnde också några olika typer av aktiviteter, på basen
av det som ltl Strand nämnde, som kan bli verklighet i skärgården.
Ltl Jörgen Strand, replik

Herr talman! Jag kände också igen resonemanget ifrån Kjell A Nordström. Han kanske hade samma resonemang, om urbaniseringen, på
framtidsdagen. Det blir lätt att man fokuserar på att om vi kan fixa arbetsplatser eller stöda med nya bidrag till den här regionen så kommer
allting att lösa sig. Vi har haft enormt bra trafik, vi har haft goda förmåner och stor del av landskapets budget går till den här regionen. Trots
det, går befolkningsutvecklingen sakta neråt. Då måste man börja titta
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på forskning vad de underliggande orsakerna är. Jag vet att näringschefen har studerat det här mycket. Ta en diskussion med henne så kommer det inte bara att landa på näringsministerns bord. Man måste antagligen bidra på alla politikområden. Så försökte vi jobba. Trots det var
det bara skäll. Dåvarande lantrådet fick gå i försvarsställning. Jag har
själv läst hela protokollet nu på morgonen. Jag skäms inte för vad vi
gjorde. Jobbar man i den andan så kanske vi kommer en bit på väg.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag är tacksam för de synpunkterna och råden från
före detta näringsminister Strand. Jag ska ta det ad notam.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Camilla Gunell

Herr talman! Framtiden för livet i skärgården har varit föremål för debatt här
i lagtinget många gånger som vi hörde, senast 2006. Varje regering ställs inför problematiken med avfolkning, en allt äldre befolkning som ska försörjas
av allt färre, ett minskande antal arbetsplatser och en sviktande tro på framtiden.
Jag är för min del ödmjuk i den här frågan. Jag har vuxit upp i skärgården
och jag ser den förändras och överges, både av människor och av politiker. I
den förra regeringen, som jag satt med i, jobbade vi intensivt med skärgårdsfrågor och gjorde så mycket som det stod i vår makt för att förbättra livet i
skärgården och ge ökade möjligheter till utveckling. Bl.a. inrättades då en
skärgårdsutvecklare som skulle jobba som en länk mellan skärgårdsnämnden
och landskapsregeringen. Vi gjorde en treårig kultursatsning; Kultur i skärgården och vi stödde utbyggnader av skolor och omsorgshem. Vi reformerade
landskapsandelssystemet för att ge kommunerna förbättrade möjligheter att
utveckla sin närservice, vi stödde satsningen på bredband och vi inrättade Internet uppkoppling på landskapsfärjorna. Vi upphandlade ny Föglöfärja, vi
satte treåriga turlistor för en trygg och säker trafik och vi tog flera initiativ för
ungdomar och barn. Vi införde Leader-programmet som en möjlighet för initiativ med lokal förankring. Vi jobbade mycket med att förändra den för skärgårdens viktiga fiskodlingen till en miljömässigt hållbar näring och på det
sättet ge den långsiktigt hållbara utvecklingsvillkor och vi var beredda att
delta i finansieringen av den omstruktureringen.
Regionalpolitik är ett långsiktigt åtagande. Det man sår idag, får man förhoppningsvis skörda i morgon. Men det är bara att konstatera att det är svårt
att vända den nedåtgående trenden, trots många initiativ och åtgärder. Det är
viktigt att regionalpolitik är långsiktig och att vi är eniga om den politiken i
lagtinget i så stor utsträckning som möjligt. Den kräver ansträngningar, satsningar, nytänkande, dialog, samarbete och förankring. Det är också viktigt,
när regeringar byts, att man fortsätter satsningar som redan har gjorts och att
man tar tillvara så mycket som möjligt av ditintills satsade pengar.
År 2007 när man skrev sitt handlingsprogram var ambitionerna höga. Sedan kom den ekonomiska nedgången. Tyvärr förefaller det som om man då
mycket övergav sina ambitioner. Utvecklingsambition förbyttes i avveckling
och sparbeting. I dagsläget öppnar sig en klyfta mellan de målsättningar som
landskapsregeringen anger i sitt hittills inte reviderade handlingsprogram
1046

och resultaten av den hittills förda politiken. Det är kanske viktigare än någonsin, när ekonomin blir tuffare, att ha de långsiktiga målen för regionen
klart för sig. Idag lever många skärgårdsbor med en mycket oklar uppfattning
om vad den här regeringen vill och tänker. Därför hoppas jag att regeringen
tar den här spörsmålsdebatten som ett tillfälle att komma med besked. Frågorna är många, både för mig i oppositionen och för alla berörda.
Jag upplever att man idag inte har en regionalpolitisk helhetssyn och därför blir kursen väldigt otydlig. I skärgården upplever man kortsiktiga och
oförståeliga inbesparingar där man inte verkar ha förutsett konsekvenserna.
Relativt små inbesparingar kan i en känslig och svag struktur ge oväntade negativa effekter. Det blir också mer och mer förvirrande vad landskapsregeringen menar med sitt arbete för hållbar utveckling. Vad är det? Hittills har
inte jag hört någon definition. Vad är det i relation till skärgården och dess
framtid?
Vi kan börja med trafiken som är den livsnödvändiga nerven. Den har under den här regeringen varit ryckig, osäker och man har med kort framförhållning kommit med nya tidtabeller. Inte alls som man skriver i regeringsprogrammet att turlistorna ska vara treåriga. Kommunikationen mellan landskapets trafikavdelning och brukarna av trafiken, skärgårdens befolkning,
verkar vara mycket dålig.
Ingen vet riktig vart utvecklingen är på väg vad gäller trafiken som helhet.
Mest rädd att man för att landskapet långsamt men säkert försämrar. Redan i
höst väntar nya försämringar i trafiken om man ska klara av de mål man har i
landskapets budget. Därför är det synnerligen viktigt att man nu berättar vad
man vill och förmår att förändra i större sammanhang än när alternativet
bara är försämring. Det är också helt oklart vad den här regeringen avser vad
gäller trafikutvecklingen som helhet; är det katamarantrafik på kommande,
gäller kortruttsplaneringen fortfarande och hur och var tänker man börja?
Hur ska det bli med tunnelprojektet, ska det förverkligas eller inte? Hur ska
kommande turlistor se ut? Kommer man att få någon typ av minimigarantier
för trafiken framöver i skärgården, så att en privatperson eller företagare, vet
vad man kan räkna med om man planerar investeringar och satsningar exempelvis i turismen?
Anställda inom sjötrafiken är idag oroade över privatiseringsförslag och får
mycket knapphändig information från arbetsgivaren. Varför talar inte regeringen med sina anställda och ger dem klara besked? Troligen för att man
själv inte vet vad som är möjligt att förverkliga och vad som inte går att förverkliga eller så råder politisk osämja mellan regeringspartierna. Tydliga besked från regeringen skulle lugna och klargöra.
För min del tycker jag att man snart måste begära extern hjälp utifrån vad
gäller strukturerna för trafiken. Många politiker och skärgårdsbor, som har
jobbat länge med det här, har svårt att tänka nytt och se nya möjligheter. Jag
tror att vi måste minska på bilberoendet och hitta nya lösningar med lättare
tonnage och mer flexibla strukturer. Tunneln kan för min del vara en begraven del i den åländska trafikhistorien.
För att få kontinuitet i regionala satsningarna är det också viktigt att man
följer upp och också tar tillvara tidigare satsade pengar. Varför går man inte
vidare med projektet "Kultur i skärgården" en vidaresatsning på barn och
ungas kultur och fritid? Nej, man drar frågor i långbänk tills de självdör.
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Det lilla fjuttiga som finns i skärgården vad gäller t.ex. musikundervisning,
7 timmar i veckan som Kökar hade, det har man minskat ner till 4 timmar i
veckan. Det är en obeskrivlig njugghet för en utsatt och ekonomiskt svag
kommun som lever och andas sin starka musiktradition.
Landskapsregeringen säger att de lyssnar lyhört till skärgårdsbornas egna
initiativ. Tyvärr är verkligheten en annan. Ungas egna förslag och initiativ har
administrerats bort eller förbisetts. SKUNK, skärgårdens egen ungdomsorganisation ville ha en ambulerande fritidsverksamhet, det bidde en tummetott.
För snart två år sedan skev de till landskapsregeringen om att få starta en
hemsida för ”skärgårdsskjuts” om samåkning, än idag har man inte ens fått
ett svar. Gäller inte ens förvaltningslagen för dem?
Vi vet idag att skärgårdens befolkning åldras och det finns behov av omsorgshem och boenden. Men man måste satsa framåt på barn och unga. För
dem är skärgården med sina små samhällen trygga och bra ställen att växa
upp på. Jag är övertygad om att vi måste satsa mer på barn och unga, på deras kultur, idrott, skola och fritidsmöjligheter. Det måste vara brett och kvalitativt. Nya generationer går inte med på att ge sina barn sämre möjligheter
att utveckla sig inom olika intressen. Bredband är en bra möjlighet och det är
nödvändigt. Jag tycker att landskapsregeringen nu också ska ta den möjligheten och alla de förutsättningar det ger på allvar, t.ex. när det gäller utlokalisering av egen personal.
För att våga rekrytera fler barnfamiljer till skärgården så måste man veta
vad man vågar lova. Kan man garantera dem daghem, skola, kommunikationer, hälso- och sjukvård, vardagstrygghet i form av polisbevakning som alla
andra medborgare? Här måste landskapsregeringen ge kommunerna långsiktiga trygghetsgarantier, annars avstannar den så viktiga processen att rekrytera och locka nya familjer till inflyttning. Utan inflyttning så går det bara åt
ett håll med tanke på den låga nativitet vi har på Åland. Är det sådana typer
av miniminivåer man vill reglera i en skärgårdslag? Varför kommer det i så
fall ingen lag? Inte heller har vi sett det utlovade skärgårdsutvecklingsprogrammet. Det verkar ligga långt ner på prioriteringslistan.
Skärgårdspolisen var en annan viktig fråga som med nödvändighet måste
få en lösning. I en arbetsgrupp bestående av de nuvarande ministrarna Veronika Thörnroos och Mats Perämaa föreslogs en sjöpolisenhet. Det var kanske
en onödig vidlyftig och dyr lösning. Men man kan lösa frågan genom ett samarbete med sjöbevakningen, vilket jag påpekat i ett flertal motioner. Varför
händer ingenting?
En stor sorg är också havsmiljön och vattenkvaliteten. Vi jobbade mycket
med omstrukturering av fiskodlingsnäringen för att den skulle göras hållbar.
Det är nu tydligen hållbart för den här regeringen att nya fiskodlingar startar,
men på samma gamla sätt som förr. För mig är det svårt att förstå vad landskapregeringen har menat med sitt hållbarhetsarbete? Det verkar bara vara
ett sätt att rättfärdiga och bibehålla gamla strukturer. Det är ingen framtid att
fortsätta smutsa ner havet. Utan det försvåras livet i skärgården ytterligare.
Det är så sorgligt att se den utveckling som idag sker.
I spörsmålsdebatten 2006 lade liberalerna ett klämförslag som gick ut på
tre saker: För det första ville man förbättra dialogen med skärgården och inte
ta beslut ovanför huvudet på de berörda. För det andra ville man förbättra
turismen särskilt inom idrott, båtturism, hälsa och kultur. För det tredje, vilket var mitt förslag i debatten, skulle man göra en kartläggning av de faktorer
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som gör att människor väljer att flytta in eller ut till en skärgårdskommun.
Minister Perämaa ville också förändra jordförvärvsreglerna för att kunna
bygga vid stränderna, ett sätt att locka inflyttare. Varför har man inte följt
upp sina egna förslag och idéer som man kom med 2006? Varför har man
inte förverkligat dem nu när man har möjlighet?
Skärgårdsturismen måste även ha ett helhetsperspektiv där trafik, marknadsföring och anläggningar går hand i hand. Avgifterna börjar vara ganska
häftiga för att komma ut i skärgården med bil och husbil. Cykelturisterna är
en annan grupp, där fortgår skärgårdsutvecklarens idé Arkipedalo. Det är
tragikomiskt att se hur skärgårdssamarbetet, som Åland har vänt ryggen, nu
fortsätter att hjälpa Åland och vill fortsätta samarbetet. Jag vet att det finns
många som skäms. Jag gör det också.
Framtiden finns för skärgården, det måste man tro. Men man kommer inte
undan verkligheten med en liten hurtig klapp på axel och ”Lite får man väl
tåla”. Det är allvarligare än så. Det betyder väldigt mycket hur landskapsregeringen förhåller sig. Vackra ord och löften måste följas upp med konkret
handling, annars är det inte trovärdigt. Skärgårdsborna är inte dumma! De
märker nog när ni säger en sak, men gör något annat.
Jag tror att man också måste lära sig samarbeta på många håll, även skärgårdsborna emellan. Man måste samarbeta mellan kommunerna. Man måste
lära sig att tala med en röst istället för att splittra regionen som man gör idag.
Kanske också skärgårdsborna behöver ges ett ökat inflytande när det gäller
frågor som är livsviktiga för dem själva. Bolagiserar man skärgårdstrafiken
bör man kanske överväga att bjuda in skärgårdskommunerna som ägare i bolaget. Då ger man över en del av ansvaret till skärgårdsborna själva. Ett eget
inflytande ger också mera makt och mera ansvar. Samarbete är ett nyckelord
vad gäller kommunstrukturen, utvecklande av sociala företag och den vindkraftssatsning som jag tror att kan betyda mycket.
Bästa lagting, jag får säkert återkomma i flera anföranden. Jag hoppas på
en intressant och livlig debatt, särskilt med tanke på vilken stark representation skärgården har idag, både i landskapsregeringen och i lagtinget. Tack,
herr talman.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Ltl Gunell brukar efterlysa strukturella åtgärder men
säger idag att hon inte vill ha en tunnel i skärgården. Jag skulle istället
säga att en tunnel är en satsning som är viktig för att undvika framtida
budgetslitage. Detta är väl en strukturell åtgärd, eller hur?
Ltl Camilla Gunell, replik

Ja, det är definitivt en strukturell förändring. Jag tyckte att det här förslaget var intressant så länge man använde tunneln för att kunna åstadkomma en bättre trafik för hela skärgårdsregionen. Nu har det trappats
ned och blivit att handla bara om den södra delen. Då tror jag inte
längre att det är hållbart. Dessutom måste vi minnas vilka kraftiga ingrepp det innebär på miljön, hur frågan har hanterats hittills från landskapsregeringens sida gentemot markägare och övriga, vilket också har
ställt till med problem, och till vilken kostnad det handlar om. Har man
så här mycket pengar som en tunnel faktiskt innebär? Jag vet inte ens
om vi idag har fått en prislapp som är riktigt hållbar? Det har varierat

1049

beroende på vad man tänker satsa på. Om man har så mycket pengar att
satsa så tror jag att man kunde reformera nästan hela skärgårdstrafiken
i en annan riktning.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Ja, ltl Gunell, jag skulle gärna se fram emot att vi reformerar hela skärgårdstrafiken. Men, socialdemokraterna gör ju sitt
bästa för att motarbeta det. Vi kommer inte vidare så länge det finns
partier i lagtinget som motarbetar det. Vi måste alla sluta upp bakom
och se till att vi får Åland till ett bra samhälle.
Ltl Camilla Gunell, replik

Man ska minnas att ltl Torsten Sundblom hör till majoritetsblocket. Ni
har 19 mandat i lagtinget, ni har alla möjligheter att göra det, oberoende
av vad socialdemokraterna tycker och tänker. Vi kommer däremot att ha
ett särskilt seminarium i början av juni om skärgårdstrafiken och hur
den kunde reformeras. Vi har funderat mycket på den här frågan. Vi är
inne för att man måste byta till lättare tonnage och ett mera flexibelt trafiksystem där man minskar bilberoendet och skiljer persontransport
från transport av lastbilar och andra tyngre fordon.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Mats Perämaa, replik

Talman! Det är alldeles förträffligt att regionalpolitiken kan diskuteras i
lagtinget. Under förra valperioden krävdes det ett spörsmål, liknande
det här, för att få upp diskussionen om regionalpolitiken under den
mandatperioden. Nu har vi möjlighet att göra detsamma.
Den här regeringen har organiserat sitt arbete med den här frågan i
ett regionalråd i likhet med hållbarhetsarbetet där vi har ett hållbarhetsråd. Arbetet i regionalrådet leddes av dåvarande näringsministern och
kommer nu att ledas av nuvarande näringsminister. Arbetet utgår från
att vi ska kunna leverera ett regionalpolitiskt meddelande till lagtinget,
under valperioden, att diskutera. Vi vill diskutera regionalpolitiken under den här mandatperioden.
Jag återkommer till andra saker i nästa replik.
Ltl Camilla Gunell, replik

Det är bra att minister Perämaa kopplar ihop hållbarheten och regionalpolitiken. Jag skulle fortfarande vilja veta vad man menar med hållbar
utveckling? Har man definierat de frågorna i relation till skärgårdens
utveckling? Vad är en hållbar utveckling för skärgårdens del? Det skulle
vara fint om regeringen kunde definiera och lite kartlägga det här?
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Eftersom det är endast jag som har begärt replik på ltl Gunells huvudanförande så väljer jag att replikera på det och inte svara på
de frågor som ltl Gunell ställer till mig här.
Ltl Gunell var inne på frågeställningen om att säga något och göra
någonting annat. Om det uppfattas på det viset så är det synnerligen illa.
Jag känner mig överhuvudtaget inte träffad i den frågan. Om vi tar frå-
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gan om IT-kommunikation och bredband ute i skärgården så har jag, i
olika roller, jobbat precis för det som jag har sagt för många, många
gånger år sedan; att skärgården kommer att dö ut om vi inte har infrastruktur på det området som krävs. Nu började vi komma i mål i den
norra skärgården. Jag hoppas och jag kommer att göra mitt yttersta för
att vi ska nå samma situation i den södra skärgården, närmast på Kökar,
Sottunga och de andra holmarna. Om vi kan knyta ihop det här till ett
gemensamt nätverk så kommer skärgårdsborna att tillsammans kunna
vara stolta över det.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag tror att jag nämnde bredbandssatsningen som någonting mycket
bra. Både minister Perämaa och jag vet att bredbandssatsningen har
fortgått en längre tid och landskapsregeringen har varit behjälplig. Det
är bra om nuvarande landskapsregering också är behjälplig vad gäller
den fortsatta utvecklingen. Det är en nödvändig infrastruktur som behövs och den kan öppna nya möjligheter. Min förhoppning är att landskapsregeringen nu också tar de möjligheterna tillvara. Man kan med
digitala metoder skapa allt möjligt fantastiskt. Man kan till och med ta
ner opera ifrån Metropolitan i direkt tid. Det finns oändliga möjligheter.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Roger Eriksson, replik

Tack, herr talman! Ltl Gunell nämnde sjöpolisverksamheten i sitt anförande. Det är riktigt att handlingsprogrammet skrevs under andra ekonomiska förutsättningar, jag håller med ltl Gunell där. Men att ingenting
händer stämmer absolut inte. Den här landskapsregeringen betonar och
prioriterar de här frågorna. Det finns redan ett väletablerat och formaliserat samarbete mellan gränsbevakningen på Åland och Ålands polismyndighet, där man tar upp olika aktuella åtgärder och frågan om hur
man ska ordna övervakningen och patrulleringen i skärgården. Ett möte
hölls för några veckor sedan där man diskuterade och drog upp riktlinjerna och såg vilka resurser som behövs både för övervakning till lands
och till sjöss. I praktiken så går det ut på att det är en poliskonstapel
som åker med i sjöbevakningens patrullbåt ut i den åländska skärgården. Den här är en prioriterad verksamhet som också fungerar även med
tanke på de ekonomiska förutsättningarna.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Camilla Gunell, replik

Vi vet att både 2008 och 2009 har gått, snart har 2010 gått. Än har inte
jag, som brukare och som besökare i skärgården, sett skymten av någon
sådan verksamhet. Vem är det? Vem ska man ringa till? Finns det någon
konkret verklighet eller är det ett diffust resonemang?
Minister Roger Eriksson, replik

Herr talman! Det är en konkret verksamhet som pågår. Man kan ringa
till polismyndigheterna. Som jag just nämnde så har det varit ett
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stormöte som nämns som PTG; polis, tull och gränsbevakning. De har
sina årliga möten och planerar hur man ska lägga upp övervakningsarbetet ute i skärgården för att kunna garantera en godtagbar polisövervakning i skärgården. Det är bara att röra sig i skärgården på sommaren
så kan man se att poliskonstaplarna rör sig med gränsbevakningen, som
har navigationsförutsättningarna och de fartyg som behövs.
Ltl Camilla Gunell, replik

Minister Eriksson, jag hoppas att det inte bara är på sommaren, utan att
det faktiskt handlar om en året runt verksamhet. Jag tror att det är väldigt viktigt att säga att det är vardagstryggheten som är det viktiga. Det
är den som varar under hela året. Det handlar om polis, hälso- och sjukvård och det handlar om alla de förutsättningar som människor behöver
för att klara sin vardag.
Sedan är jag lite nyfiken på begreppet godtagbar. Har skärgårdsborna
eller kommer skärgårdsborna att få samma rätt till trygghet och säkerhet som övriga medborgare har eller kommer det att hållas på en godtagbar nivå? Det tror jag också är en väldigt viktig nivåskillnad.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, herr talman! Det var ett intressant anförande som ltl Gunell höll.
Det visar att hon fortsättningsvis inte har glömt sina rötter. Jag ska ta
upp några punkter här.
Det fördes fram ett resonemang kring vinterns turlistor och de förändringar som kom där väldigt snabbt. Jag håller helt med ltl Gunell,
det var inte okej som vi gjorde då. Som personalsituationen såg ut så
hade vi inget annat val och vädret rår vi från trafikavdelningen tyvärr
inte över, inte ännu i all fall. Jag håller helt med om att det borde ha
skötts bättre, men tyvärr så gick det inte.
Vad gäller framtiden så har jag tagit ett sådant grepp att jag senaste
vecka hade alla skärgårdskommuner på plats, förutom Brändö, för att
diskutera den framtida trafiken och försöka få ett resonemang kring vad
som är bastrafik. Jag återkommer i nästa replik.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag känner mycket väl till att vintern var svår och att isen satte vissa
hinder. Det tror jag man bara får finna sig i. Det är klart att läget blir
svårare vid en sådan isvinter som vi hade i år. Jag tror att det viktiga nu
är framtiden och att man från regeringens och trafikministerns sida säger vad som ska gälla. Kommer det treåriga turlistor? Vad kommer att
ske med trafiken framöver? Vad kommer att ske redan i höst eller inför
2011? Om man gör nedskärningar, kraftiga sådana och kanske t.o.m. lyfter bort tonnage under vissa tider så kan man säkert göra det om man
har en helt klar och tydlig linje och riktning i hur man ska gå vidare sedan. Vad kommer att vara bastrafik för skärgården? Man måste ha en
trygghet och framförhållning som gör att skärgårdsborna vet vad de har
och vad de kan planera.
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Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, herr talman! Förra veckan inledde vi ifrån landskapsregeringens
sida dialogen med kommunerna kring vad som är bastrafik. Jag som
trafikansvarig är beredd att söka breda politiska lösningar vad gäller
detta. Det är viktigt att det finns en långsiktig framförhållning. Det resonemanget är påbörjat och måste fortgå ännu ett tag innan det faller på
plats. Vi i landskapsregeringen ska åtminstone först enas med skärgårdskommunerna vad som är bastrafik. Ska man se det i antal turer per
dygn eller ska man se det i tillgången på tonnage? Sedan är jag också villig att föra en dialog med den samlade oppositionen om hur man ser på
det för att säkra upp turlistorna framledes.
Sedan vad gäller privatisering, bolagisering och annat som nu för tillfället pågår på trafikavdelningen så ber jag att få återkomma i ett eget
anförande.
Ltl Camilla Gunell, replik

Ja, bästa minister Thörnroos, breda politiska överenskommelser, som
håller över nästa val, det har vi efterlyst i många år. Den utsträckta handen tar jag givetvis med tacksamhet emot. Vi deltar gärna i diskussioner.
Vad gäller skärgårdens befolkning så behöver de nog få svar på vilka
planer landskapsregeringen har. Ska det bli tunnel? Ska det bli kortrutt?
Vilka projekt är det som står i tur? Vad har skärgårdsborna att sätta sin
tilltro till? Hur blir det med turlistorna? Kommer de att vara långa,
trygga och gärna också treåriga? Jag tror att tre år är ett tidsspann som
man behöver ha.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Leo Sjöstrand, replik

Herr talman! Jag tycker att det är bra att det snart är val. Det andas lite
valpropaganda över det här spörsmålet. Det är samtidigt att bra att man
lyfter fram dessa skärgårdsproblem som finns. Det är bara synd att de
här spörsmålsställarna, som satt med i förra regeringen, inte lyckades
lösa alla de här problemen på den tiden då det fanns medel att ta till. Nu
är det lite annorlunda på den ekonomiska sidan. Det är kanske lite svårare.
Ltl Camilla Gunell, replik

Då är min fråga; vilka lösningar är det då som ltl Sjöstrand menar att
man borde ha gjort medan man hade råd?
Ltl Leo Sjöstrand, replik

Herr talman! Alla de här problemen som ltl Gunell läste upp. Det är
problem som förekommit alla år i skärgården. Inte blev det bättre under
den förra valperioden. Målsättningen för den här regeringen är fortfarande, om det finns medel, att fullfölja åtgärderna. Men den förra regeringen hade tillgång till mera medel än vad den här regeringen har.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag tror att det har framgått av mitt anförande att det är svårt att lösa
alla problem. Det är svårt att med åtgärder vända den här trenden och
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utvecklingen. Men vi i förra regeringen gjorde oerhört mycket. Det var
synd att inte ltl Sjöstrand var med 2006 för då lät det minsann annorlunda från liberalt håll än vad det gör idag.
Det är nog bara dags att ta fram de nya lösningarna och förslagen. Jag
tror nog att det finns en vilja både i lagtinget och i regeringen att hitta
lösningar. Det är ingen hittills som har hittat någon trollformel. Det behövs ett långsiktigt arbete med många och olika typer av lösningar. Jag
tror att skärgårdens befolkning har förväntat sig att ltl Leo Sjöstrand, ltl
Torsten Sundblom, ltl Margret Lundberg, minister Mats Perämaa, minister Veronica Thörnroos och alla andra med skärgårdsanknytning ska
jobba för deras frågor.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, herr talman! Enligt spörsmålsställarna öppnar sig i dagsläget en milsvid klyfta mellan de målsättningar som landskapsregeringen anger och resultaten av den hittills förda politiken. Så uttrycker sig oppositionen om den av
regeringen förda politiken och energin används främst till att vara kritisk och
det är väl bra så, men samtidigt måste det finnas utrymme att se lite realistiskt på den konjunktur som det åländska samhället befinner sig i.
Vi har en låg konjunktur som har drabbat landskapets inkomster hårt och
därav behovet av inbesparingar. När nuvarande regering tillträdde kunde vi
inte ana att när smekmånaden var över skulle prognosen över landskapets
inkomster behöva revideras från vecka till vecka.
Herr talman! Med detta vill jag få fram att regeringens handlingsprogram
skrevs under ekonomiska förutsättningar som några månader senare helt
hade förändrats.
Det betyder också att alla måste vi ha en viss förståelse för att inbesparingar måste göras och vi måste alla vara med och acceptera prioriteringar där
även den egna närregionen drabbas.
Som lagtingsledamot från skärgården är det inte helt lätt att vara med om
de indragningar som drabbat skärgårdssamhällena.
Det blev stora folkliga protester när indragningar på Godby hälsocentral
var på förslag och ändå är det 10 minuters resväg till hälsocentralen vid sjukhuset. Alla är sig själv närmast.
Man ska inte ställa regioner mot varandra och möjligheten att i sådana lägen beakta regionala behov ska man heller inte glömma.
Tre undertecknare av spörsmålet var med om beslutet att dra in på skärgårdsberedskapen.
Genom massmedia har det kommit fram att Brändö kommun avser bekosta mellanskillnaden för att undvika neddragningar. Så ska det heller inte
vara.
Jag skulle nog hellre sälja allhallen i Eckerö och därmed minska på fastighets ägande. Landskapet betalar drygt ca 40 000 euro i fastighetsskatt till
Eckerö kommun för hallen. Den summan kunde med fördel användas till att
undvika neddragningar i glesbygdens service.
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Med regionalpolitik på dagordningen är det inte möjligt att undvika Skärgårdstrafiken som för den svagaste och mest sårbara regionen är av stor betydelse.
I regeringsprogrammet står skrivet "Turlistorna fastställs för en treårsperiod". Den målsättningen har inte lyckats på grund av det som jag tidigare
sade; vi har en låg konjunktur som drabbat landskapets inkomster hårt och
därav behovet av inbesparingar.
I ett läge när det behöver sparas på driftskostnaderna i skärgårdstrafiken
är det av stor vikt att de åtgärder som vidtages är väl förankrade bland den
del av befolkningen som dagligen behöver använda färjorna för resor till och
från arbetet samt företagen som behöver transportkapacitet.
Vad gäller hanteringen av turlistor och förkörsrätter under det senaste
halvåret är det en del att önska och jag är för skärgårdens del inte nöjd.
Tiden innan lågkonjunkturen drabbade Åland föregicks av några goda år
med bra ekonomi. Då användes resurserna till att utöka antalet på avlöningslistan framom att bygga bort driftskostnader. Var det klokt? Jag svarar
knappast, men det kan inte nuvarande regering belastas för.
Som det framgår av regeringens svar på spörsmålet består Åland av tre
regioner; centralorter, landsbygd och skärgården, alla med olika behov.
Det är viktigt att de olika regionerna samverkar och stöder varandra för att
helheten ska bli bra. Vi är alla beroende av varandra. Skärgården gör Mariehamn attraktivt, kanske även Geta gör Mariehamn attraktivt. Medan vi från
skärgården behöver komma till staden. Vi har alla ett behov att samverka.
I dagsläget finns det ett behov av ett politiskt stöd till utbyggnaden av kortrutt. Lågkonjunkturen har visat att alla krafter bör hjälpas åt för att minska
budgetslitaget och ska skärgårdsregionen utvecklas är en smidig och kostnadseffektiv trafik nödvändig.
När ordinarie budgeten för 2010 behandlades här i lagtinget i december
framkom tydligt att stödet till utbyggnaden av kortrutt är lite halvdant.
Herr talman! Det är ingen önskesituation för ett regeringsparti att på
grund av en lågkonjunktur tvingas dra åt svångremmen och fatta sparbeslut
som drabbar ålänningarna.
Den liberala lagtingsgruppen stöder regeringen i dess strävan att hantera
lågkonjunkturen på bästa möjliga sätt och där är regionalpolitiken en del.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! När vi hörde minister Eliasson så upprepade han vid
flera tillfällen; trots lågkonjunkturen kommer inte regeringen att dra ner
på sina krav och sina mål vad gäller regionalpolitiken.
Men när man lyssnar på ltl Torsten Sundblom skulle man ju förvänta
sig att han skulle sträva till att betona en sådan linje. Men han är den
första att säga att vi nog måste dra ner i skärgården när det är lågkonjunktur. Jag tycker att det är en väldigt uppgiven politisk attityd. Det
börjar snart framstå för mig som ganska tydligt att skärgårdsborna faktiskt inte har någon större nytta av att det sitter så många skärgårdspolitiker här i lagtinget, när de förefaller var de första att sälja ut regionalpolitiken.

1055

Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Jag sade att målsättningarna inte hade lyckats. Jag
sade vi bör sträva till en stor politisk enighet bakom utbyggnaden av
kortrutten. Det är en så otrolig viktig del. Jag skulle gärna se att lagtinget kunde enas om att vi varje år sätter in en skaplig investeringspott
för att komma vidare. Efter ett antal år har vi då resurser som kommer
hela Åland tillgodo för minskat budgetslitage.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, inte är det någon i oppositionen som har motsatt att det kommer ett
sådant förslag. Vi är mest förvånade över att det under snart tre år inte
har kommit några skärgårdsutvecklingsprogram som man har utlovat.
Det hade ju varit särskilt nödvändigt i en tid av lågkonjunktur. År 2008
vid julen var det ett faktum att Åland också kommer att drabbas av den
ekonomiska krisen. Nu skriver maj 2010, och fortfarande finns det inte
någonting att ta i. Vi välkomnar alla konkreta initiativ. Inte är det någon
i oppositionen som är mot det. Det är ju det som vi vill ha.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Herr talman! Jag sade också något om vad man gjorde under åren före
lågkonjunkturen. Man utökade lönelistor. Man skapade en situation
som nöter på budgeten ganska mycket. Det betyder att det inte finns utrymme att investera. Om den regeringen, som socialdemokraterna var
med i, hade struntat att utöka antalet anställda inom landskapet då hade
man haft investeringsutrymme att satsa nu.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson, replik

Tack, herr talman! Kollegan Sundblom konstaterade helt korrekt att den
ekonomiska nedgången ger mindre utrymme åt alla. Då inkluderar det
naturligtvis skärgårdsborna och skärgården. I spörsmålet vill vi diskutera och få veta hur landskapsregeringen hanterar sina målsättningar i
sitt handlingsprogram i den här situationen. Vi vill veta, när man delvis
måste ta till nya prioriteringar, hur man avser att prioritera inom de
olika politikområdena? Är det inte, kollegan Sundblom, rimligt att vi
kan diskutera det i plenisalen och få de svaren istället för att man försöker missförstå oss i vårt uppsåt när det gäller det här spörsmålet? Jag
har skrivit under det här spörsmålet för att jag vill det allra bästa för
skärgården.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Den där repliken var egentligen riktad till näringsministern som här redogjorde för svaret på spörsmålet.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag kan hålla med om att repliken också kunde ha riktats
till honom, men nu är det kollegan Sundblom som står i talarstolen och
uttryckte sig nedlåtande och kritiserade om vad vi avser med det här
spörsmålet. Då är det rimligt att vi kan föra en diskussion om regeringsprogrammet när det gäller det minskade ekonomiska handlingsutrym-
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met med kvarvarande målsättningar för utvecklingen av skärgården.
Vad ska det resultera i för nya prioriteringar och neddragningar? Landskapsregeringen har tidigare lovat att komma med en mellanrapport i
sitt program. Nu har man meddelat att man inte gör det. Då ville vi åtminstone vara med och föra en diskussion för skärgårdens väl och ve.
Hur påverkar den här nya situationen skärgården? Det är väl en god
diskussion som vi också kan ha när det gäller sjötrafiken, när vi alla börjar komma in på det som åtminstone vi har förespråkat en tid; dra ned
driftskostnaderna så får vi råd med mera trafik.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Jag tyckte inte att jag uttryckte mig nedlåtande. Till
frisinnad samverkans fördel är att det finns ett intresse att försöka satsa
inom skärgårdstrafiken och försöka hjälpa den regionen. Så har jag uppfattat en del av tidningsinsändare, där finns det ett litet erkännande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag tror inte ltl Sundblom behöver tveka att det ett intresse finns bland
alla partier. Däremot är det sorgligt att även ltl Sundblom sällar sig till
den skara som bara skyller på gamla regeringar. Ta nu själva i situationen och kom med nya konstruktiva förslag. På avlöningslistorna under
den förra perioden fanns både skärgårdsutvecklare, projektet kultur i
skärgården och det fanns många, många insatser som riktade sig till
skärgården. Liberalerna sade inte nej till en enda av dessa på avlöningslistorna. Jag tycker att man inte ska stå här idag och säga att det har
minskat allt investeringsutrymme för framtiden. Det är alldeles för enkelt om man tror att man slipper undan med det.
Nej, det ekonomiska läget kräver nu, om någonsin, klara och tydliga
besked om framtiden. Är det någon idé att flytta ut till skärgården? Är
det någon idé att bo kvar eller ska man bara sitta och se på flera och
flera nedskärningar?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Det är idé att flytta ut till skärgården. Jag har en gång
flyttat ut i skärgården för ett antal år sedan. Det finns livsutrymme. Kan
vi ordna arbetsplatser, då fungerar det utmärkt.
Jag tycker att socialdemokraternas skärgårdsintresse ploppar upp och
sedan är det lite lägre intresse emellanåt. Jag litar inte riktigt till fullo på
det.
Ltl Camilla Gunell, replik

I valet 2007 trodde skärgårdsborna mycket på liberalerna. De trodde på
Torsten Sundblom, Leo Sjöstrand och Margret Lundberg och på alla
andra ledamöter som sitter i landskapsregeringen och lagtinget. Nu
undrar de nog vad tusen ni gör här? För ni någon politik huvudtaget?
För ni skärgårdsbornas talan? Många känner sig ganska övergiven i dag.

1057

Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Vi försöker föra skärgårdsbornas talan, ja.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gun Carlson

Herr talman! Hållbar utveckling i skärgården, vad är det? För mig är det en
utveckling som medverkar till att ljusen inte slocknar i husen i skärgården.
Det är för mig en hållbar utveckling. Hur ska man då göra det? Hur ska vi
hålla skärgården bebodda med familjer som vill, kan, leva, bo och arbeta i
skärgården. Det är väl detta som dagens diskussion ska handla om.
Viljan till en god regionalpolitik har alltid funnits inom alla partier i Ålands
lagting. Det har aldrig funnits något parti som har sagt att de inte vill utveckla
skärgården. Vi hörde just i en replik av ltl Roger Jansson att man vill det allra
bästa för skärgården. Det är många av oss som vill det. Jag tycker också att
svaret som presenterades av minister Torbjörn Eliasson visade på möjligheterna, visade på verkligheten och gav många goda svar men kanske inte tillräckligt tydligen. Jag tyckte att man byggde upp det här bra i sitt svar. Man
konstatera att vi har centralorter, landsbygdskommuner och vi har skärgården. Alla har sina olika förutsättningar. Man ska inte tro att alla kan ha
samma förutsättningar, då lever man i det blå. Det här passar naturligtvis bra
in på åländsk center som alltid haft devisen; "hela Åland ska leva".
Trenden idag visar på, vilket också svaret visar på, den förändrade ekonomiska situationen, som redan har presenterats. Urbaniseringen som inte enbart gäller åländska skärgårdskommuner utan hela världen. Vi hörde också i
anförandet från landskapsregeringen att 80 procent idag av jordens befolkning flyttar till storstäder, men man flyttar också till Mariehamn. Demografin
är en verklighet idag som man måste leva med. Befolkningen blir äldre, man
bor inte hemma mera och man flyttar någonstans. Vi hörde också att livsmedelssituationen blir mer och mer tydlig i världen. Livsmedelsförsörjningen
blir ett allt större problem, vilket jag även har sagt många gånger. Alternativen till att flytta till städerna är att man hellre väljer den goda livsmiljön som
man kan ha på landet eller i skärgården. Det har vi också talat om, jag upprepar inte det.
Jag tycker att det är viktigt, som ministern också redogjorde för, att jordbruket har bra utvecklingsmöjligheter i en situation där en stor del av världens befolkning hungrar och svälter. Det är allvar. Här kan man ju tycka att
landskapsregeringen skulle kunna lägga på ett kol och hitta någon bra rådgivning för skärgårdens jordbruk. Hur det än är så finns det många möjligheter för jordbruk i skärgården. Då talar vi inte om stora EU-jordbruk utan
om specialisering av olika slag. Det här har man inte utnyttjat i alltför stor del
av skärgården. Jordbruksmarkerna ligger för fäfot. Det kanske inte finns ett
enda djur t.ex. i Brändö, men jag kanske säger fel.
Jag tycker också att det är intressant när man visar på kapitlet om sysselsättningsmöjligheter. Några siffror som förvånar mig här, det finns en tabell
med sysselsatt arbetskraft som visar att i skärgården och på landsbygden är
det på sammanlagt 7877 arbetsplatser, medan det i Mariehamn bara finns
5537 arbetsplatser. Det nästan förvånar mig, men förmodligen är det rätt. Det
här visar också på att Åland ännu inte bara är en tätort.
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Jag tycker att man ännu mera skulle ha varit tydlig med möjligheten att utlokalisera arbetsplatser. Men på samma gång när man ser att Mariehamn har
färre arbetsplatser än landsbygdskommunerna så verkar det konstigt. Det är
intressant, men så här står det. Jag frågar mig om det är så, kanske jag får en
förklaring till dessa siffror. Men oberoende av det så anser jag fortfarande att
man borde utlokalisera arbetsplatser. Det kan landskapsregeringen göra. Det
behöver inte någon annan bry sig om. Det behöver inte den privata sektorn
tar ansvar för, utan det ska den offentliga sektorn göra.
Man visar föredömligt på satsningar, under perioden, som är bra. Man
kommer också med strategiska och långsiktiga frågor, vilket jag också tycker
att är en viktig del i det här svaret. Vi har talat med många kommuner, också
med skärgårdskommunerna. Vi vet att en bra kortruttstrafik är en av de viktigaste förutsättningar för att kunna leva och bo i skärgården.
Det har talats om tunnel eller inte tunnel. Jag vill erinra om att tillsvidare,
vad jag vet, så finns det ett gällande lagtingsbeslut om utredning av en tunnel
som ingår i en kortrutt.
Det som också anges här och som jag tycker att är viktigt är sjöarbetsplatsernas betydelse för boende i skärgården. Det stora problemet är att de anställda på utflaggade fartyg får sin lön och betalar sin skatt till en annan
kommun än boendekommunen. Det här är någonting som man önskar att
landskapsregeringen skulle återigen ta tag i. Det här har varit upp till diskussion många gånger. Vi har en Öresundsmodell som man kan använda till
detta. Jag tycker att det skulle vara viktigt och det skulle i alla fall bättra möjligheterna för kommunerna om man fick till stånd det.
Jag är nöjd med det här. Jag kan från centerns sida framföra att vi tycker
att det här svaret för dagen är det som man kan svara i den här frågan.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! De här uppgifterna om arbetsplatser handlar egentligen
om antalet sysselsatta. De som ingår i arbetsmarknaden är betydligt
flera på landsbygden än i staden. Det är en annan sak sedan att de flesta
på landsbygden har sin arbetsplats i staden. Antalet arbetsplatser i staden är säkert runt 10 000-11 000, sist och slutligen. Vad gäller skärgården så är arbetsmarknaden ganska reglerad på grund av avståndet. Det
finns några skärgårdskommuner som man pendlar ifrån men det är
marginellt. Antalet sysselsatta och arbetsplatser i skärgården sammanfaller.
Ltl Gun Carlson, replik

Det är säkert som ltl Sundbacks säger. Jag fick ögonen på det när jag
stod här och läste de här olika siffrorna. Är det på det viset, så är det
okej.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Margaret Lundberg, replik

Tack, herr talman! Jag stöder också det som ltl Gun Carlson pratade om
att man skulle flytta ut verksamheter. Det är ju, som vi har upplevt här,
ganska trångt i det här huset. Det gynnar båda parter och det kan också
vara en ekonomisk vinning i det.
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Jag tänkte närmast svara på detta med jordbruk, markanvändningen i
Brändö och djurhushållning. Djurhushållningen har väl i stort sett försvunnit. Man har lite djur för att hålla landskapet öppet. Det som är
problematiskt är att vi har väldigt många sterbhus där man inte har det
klargjort vem som äger marken eller så vill man inte reda upp det. Vi har
också en generationsväxling och vi har de som har slutat odla på grund
av olönsamhet. Så det ligger väldigt mycket mark oanvänd till ingen
nytta. Det här är ett ganska stort skärgårdsproblem som man förmodligen med lagstiftning måste kunna ändra på eller lätta på reglerna på något vis.
Ltl Gun Carlson, replik

Talman! Just sterbhusfrågan är en känd fråga i många skärgårdskommuner. Jag tror också att man bör se på lagstiftningen. Det är olyckligt
när stora marker år efter år ligger orörda och ingen vet vem som egentligen äger marken. Det finns anledning för landskapsregeringen att titta
på det här.
Jag tror att man kanske skulle behöva hitta någon specialrådgivning
just för skärgårdsmarkerna, vilket jag tror att skulle kunna vara bra när
man tänker på hur man skulle kunna utveckla det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! När det gäller sysselsatt arbetskraft så har jag lite
funderat på det. Jag har inte riktigt kunnat göra grundforskning här.
Förmodligen är det så att för första så har vi jordbruksklustret, 1500
människor, vi har många sjöanställda som bor i skärgården och på
landsbygden och så finns det väldigt många småföretagare. Jag tror att
det är några av de viktigaste förklaringarna till att det ser ut så där.
Ltl Gun Carlson, replik

Talman! Det ligger säkert mycket i det. Och säkert ligger det också
mycket i det som jag redan hörde i annan replik; att det är arbetskraften.
Det bor flera arbetade människor på landsbygden än i Mariehamn, det
är inte arbetsplatser. Men hur som helst var det i alla fall siffror som fick
mig att reagera.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Det är en intressant och intensiv debatt. Jag ska ge ett litet bidrag till den. Före jag kommer in på det konkreta som jag ska säga så vill jag
prata lite om bakgrunden till varför det är ett så känsligt ämne och ofta förekommande diskussioner.
Som jag har sett det, under min ändå relativt korta tid här i Ålands politik,
som bara är 12 år vid nästa val och det är ju över 500 dagar kvar till dess, är
det faktum att en regering bestående av centern och liberalerna egentligen är
det sämsta alternativet för skärgården. För om en av dem är i opposition, vilket är en teoretisk situation att centern skulle vara i opposition, blir det en
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helt annan fokus på skärgårdsfrågorna. För det är på något vis där som fronten har förts i "kriget" mellan de här två stora partierna. När de båda är inom
regeringsstängslet så förs inte det här "kriget".
Det har varit en otrolig fokus på skärgårdsfrågor under dessa tider som liberalerna har varit i opposition. Det här sträcker sig långt tillbaka i historien,
långt före min tid i åländsk politik. Det har tidigare gynnat den här regionen
på gott och ont. Jag kommer att återkomma till det.
Ministern efterlyste konstruktiva förslag, vilket jag kommer att komma
med exempel på förslag och initiativ som obunden samling har tagit genom
tiderna, främst ganska nyligen. Vi vill föra en konstruktiv och nyfiken politik
när det gäller skärgården och regionalpolitik i övrigt.
Jag tror att man, för det första, måste börja med att definiera synen på den
här regionen. Man har den uppfattningen att det här är en svag och nästan
sjuk region, om man jämför med en patient i sjukvården. Då sätter man på
alla möjliga åtgärder för att kompensera. Man kopplar på olika respiratorer.
En enorm respirator är skärgårdstrafiken. Man har en skärgårdstrafiksapparat som i huvudsak finns för att skapa sysselsättning. Trafiken är sekundär
och effektiviteten är sekundär, bara det finns välbetalda arbetsplatser. Man
ser det som ett stöd till den här regionen. Det är inte bra att sätta respirator
på en frisk patient, då blir patienten sjuk. Jag vill påstå att det högst troligen
är följden av skärgårdstrafiken. Det har trängt undan andan initiativ. Ungdomar har gått och trånat efter ett arbete på skärgårdsfärjorna istället för att
skapa sig sin egen framtid, starta företag och utbilda sig osv. Man tror att
man gör det i all välmening, men tvärtom, man gör skada. Det finns ett citat
som jag tror härstammar från en lärare vid Handelsläroverket som säger;
"man inte ska ge kryckor åt en som kan gå". Det sysslar vi ganska mycket med
när det gäller skärgården. Vi ger kryckor fast patienten kan gå. Här kan man
jämföra lite med en handikappad person. En handikappad person är inte svag
och inte sjuk men har vissa svårigheter som kan kompenseras och man får
rätt verktyg. Vi vet alla att med rätt hjälpmedel är en handikappad person
kanske till och med starkare och friskare än många av oss icke handikappade.
Så ska man se på skärgården, man ska jämföra det med en handikappad person. Det är en handikappad region som har vissa utmaningar. Då behöver
man handikapphjälpmedel. Man behöver inte medicin och behandlingar som
om man vore sjuk och svag. Därför krävs det en järv och kreativ politik och
inte bara det här vanliga, understöd och att hålla under armarna. Det krävs
en politik där man ger skärgården verktygen så att de själva kan ta hand om
sin framtid.
Det finns en rad olika idéer. Det har redan nämnts jättebra idéer i anföranden. Jag ska nämna några initiativ som obunden samling har kommit
med.
När det gäller servicen i skärgårdssamhällena så är det jätteviktigt att skärgårdskommunerna har den kraft som behövs för att sköta servicen. Att man
inte hamnar i den negativa spiral som t.ex. Kökar är i just nu. Kökar är just
nu ett hopplöst fall på många sätt. Det förvånar ändå att Kökarsborna verkligen kämpar på och försöker komma upp ur den här svackan. Det är inte lätt,
det kommer ständigt nya dåliga nyheter. Vi hoppas att de orkar hålla på.
Vad är det som är viktigt för en kommun? Ja, det är skattebasen. Det ser vi
att är ett stort problem i vissa skärgårdskommuner. Nu har det också kommit
glädjande nyheter från vissa kommuner. På Kökar så har man problem med
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skattebasen. Man har en åldrande icke arbetande befolkning och man har utflyttning osv.
Vi från obundna har kommit med två initiativ. Man kunde ha delad kommunalskatt del. När man deklarerar så kan man ange att man bor 30 procent
på Kökar och 70 procent i någon annan kommun, eller så kan man ha någon
annan procentsats. Det är enligt ett visst intervall eller vissa alternativ.
Sedan har vi också motionerat om en reform av fastighetsskatten. Det här
tror jag att kanske är det allra viktigaste. Med fastighetsskatten kunde man
göra det attraktivt att skriva sig och flytta till skärgårdskommuner. Man
skulle reformera fastighetsskatten så att man ger kommunerna större frihet
att sätta fastighetsskatt och dessutom göra den avdragsgill i inkomstbeskattningen, då skulle det inte drabba dem som står för den befintliga skattebasen
i kommunerna. Det skulle däremot bredda skattebasen. Alla fritidsboende
som också utnyttjar kommunens service skulle betala mera skatt. Det skulle
inte vara en skattehöjning för dem som betalar skatt idag men dock en
breddning. Det skulle komma nya skattebetalare, vilket skulle ha en väldigt
stor betydelse för skärgårdskommunerna, särskilt även de perifera delarna av
fasta Åland.
En skattepolitik för skärgården, där vi utnyttjar de redan befintliga verktygen i självstyrelsens verktygsbox, skulle kunna göra ganska mycket nytta.
Återigen, handikapphjälpmedel, inte medicin och respirator.
När det gäller trafiken så är det kanske synonymt med skärgårdspolitik.
Där har vi ifrån obunden samlings sida rätt så nyligen tagit initiativ till att
man borde ha en alternativ fartygstyp för att få kortare färjpass under högsäsong. Vi har alltid talat för en kortrutt. Jag vill påstå att vi har varit det parti
som har varit tydligast drivande när det gäller tunnelsatsningen. Den är jätteviktig för skärgården som helhet, men särskilt för Kökar och Föglö. Tunneln
kommer att innebära att man kan få en helt annan intern trafik också i den
regionen, vilket är någonting som vi inte får glömma bort. Det handlar inte
om att jag ska till svärmor eller att någon här i lagtinget ska fara till stugan.
Det handlar framförallt om att man inom skärgården kan börja utbyta tjänster. Ett byggföretag, en elektriker och kanske ett kvinnligt tjänsteföretag kan
leverera sina tjänster inom skärgården, vilket idag är omöjligt. Det är Ålands
mest splittrade region, eftersom man i värsta fall måste åka via fasta Åland.
Man måste också tänka utgående ifrån ett skärgårdsperspektiv.
När det gäller särskilt tunnel så står det i spörsmålssvaret att det inkluderar en tunnel till Föglö. Sedan vet jag att trafikministern ute på bygden, som
jag sade en replik, förfäktar en helt annan uppfattning och gör ingenting åt
att det här projektet ska fortsätta. Tvärtom, hon trivs med situationen när det
kracklar, vilket det gör för tillfället av flera olika orsaker. Jag hoppas verkligen att man kan komma till något framsteg, trots den negativa inställningen
från trafikministerns sida. Det är kanske det allra viktigaste infrastrukturella
projektet just nu som framförallt berör Kökar som får ett mänskligare avstånd till fasta Åland och därmed större möjligheter.
När det gäller driftprivatisering, konkurrensutsättning, så återigen, det tar
också bort respiratorn som man har satt på den här regionen. Det skapar nya
företag och nya entreprenörer. Det handlar om hur vi ska skapa flera nya
Harry Eriksson. Harry Eriksson drev skärgårdstrafik, skötte om farleder och
var turistentreprenör osv. Hur ska vi skapa sådana typer? Vilka åtgärder ska
vi vidta för att det ska uppstå nya, både manliga och kvinnliga, entreprenörer
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i skärgården? Så att skärgårdens ungdomar ska märka att det finns en grogrund i skärgården och att man kan plantera sitt engagemang och bli en entreprenör i skärgården.
I spörsmålssvaret nämns också kultur. Det har hållits på mycket med olika
kulturprojekt. Men den viktigaste kulturen för skärgårdsborna är jakten och
fisket. Det fruktansvärda beslutet som togs av EG-domstolen att förbjuda vårfågeljakten har inneburit stora ändringar och gjort ett stort intrång i skärgårdsbornas kultur. Angående fisket så är det bara en tidsfråga innan det ska
vara ett EU-klistermärke på minsta lilla metspö och fisket är reglerat ända in
till stranden. Det här måste vi till varje pris motstå för att inte ytterligare
kringskära skärgårdsborna deras viktigaste kultur; jakt och fiske. Hur går det
med vårfågeljakten? Innebar ministerbyte nu att det inte finns några tankar
på att åter införa jakten? Jobbar man med det? Svaret är väl tyvärr nej. Ute
på bygden finns det många bra initiativ och det måste absolut tas emot med
öppna armar och man måste försöka återinföra någon typ av jakt. I samma
veva som det beslutet togs devalverades skärgården avsevärt vill jag påstå.
Sedan har vi jordförvärvsreglerna. Där är det övergripande bestämmelser i
den kommitté som tillsattes för år två år sedan. Kommittén kom med sitt betänkande för över ett år sedan. Av kommitténs arbete har det inte kommit
några förslag. En viktig sak som kommittén nämner är garantierna för markägare som ska kompensera det faktum att införandet av jordförvärvsbestämmelserna, för snart 40 år sedan, innebar en kraftig värdeminskning av
markerna i skärgården. Då kan inte en skärgårdsföretagare sätta sin mark
som säkerhet och få någon värdering som heter duga från banken, jämfört
med en företagare som har mark på fasta Åland eller i Mariehamn. Därför
skulle landskapet gå in med skillnaden i markvärdet som garantier för att understöda företagsamhet i skärgården.
Sedan har vi hela problematiken med sterbhus. Det är också en viktig sak,
vilket också nämndes i den här kommittén, om jag inte minns fel. Exempelvis
när det gäller Kökar så är det väldigt tydligt.
Om vi går vidare på listan, den nya Finlandskabeln är någonting som vi har
kämpat hårt för, framförallt idén att ha en intappning av vindkraft på Sottunga är uttryckligen obundnas idé. Det kommer att bli ytterst framgångsrikt
och det kommer att betyda mycket för skärgården också när det gäller arbetsplatser.
När det gäller IT-infrastrukturen så har det länge varit vita fläckar i skärgården. Nu har då äntligen norra skärgården fått bredband. Äntligen, säger
jag, även om det också blev väldigt dyrt för nya abonnenter.
Talmannen
11 minuter har gått!
Jag hoppas att man kan överbrygga de problemen. I söder finns det fortfarande vita fläckar på Kökar och Sottunga.
Nu kommer jag med ett konkret tips; landskapsregeringen borde förhandla
med gränsbevakningsväsendet. Det finns ju fiberkablar som ägs av en gränsbevakningsväsendet. Se nu till att de upplåts för Kökar, Kyrkogårdsö, Sottunga och Husö så att man kan få bredband rätt så snabbt. Det finns mycket
ledig kapacitet i de här kablarna. Det kommer att innebära en viktig sysselsättningsmöjlighet. Som ministern mycket förtjänstfullt sade här, när den här
samhällsförändringen är inarbetad så är ju handikappet mycket mindre att
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bo och verka i skärgården, eftersom vi gör mycket mera över Internet. Det
förutsätter att det finns en infrastruktur som fungerar. Det minskar klyftorna
avsevärt för den här regionen.
Till sist, talman, eftersom tiden går så vill jag bara nämna att förutom
skärgården så måste vi också ha fokus på andra regioner på Åland. Jag vill
larma lite för Eckerö kommun som har många tråkiga nyheter, om man läser
tidningarna. Det ena och det andra läggs ner och det är problem med att få
olika saker att fungera. Vi får inte heller glömma bort den åländska landsbygden som också kräver fokus. Återigen ska man inte heller se den åländska
landsbygden som sjuk och svag. Landsbygden har också vissa handikapp som
vi måste kompensera med hjälpmedel ifrån lagtingets sida.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Det var många frågor i det här anförandet som man
gärna skulle ha velat replikera på. Ltl Sundman nämnde arbetsplatserna
inom skärgårdstrafiken. Det är ett drygt hundratal arbetsplatser och av
dem som jobbar inom skärgårdstrafiken är det mindre än hälften som
bor i skärgården.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det är förvisso så. Det är en utveckling som har kommit
vartefter. När det gjordes en kartläggning år 2000 visade sig att manskapet bor i skärgården och att befälet ofta bor i stan. Det är inte svart
och vitt det här. Det är heller inte något argument mot mitt sätt att se
det här. Om de som jobbar på skärgårdsfärjorna inte bor i skärgården,
då har man inte heller lyckats med den här regionalpolitiska åtgärden.
Till den delen det handlar om skärgårdsbor så tror jag att det inte bara
har positiva effekter utan också negativa effekter. Det tränger undan behov av att ta sig an sin egen situation.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Folke Sjölund, replik

Herr talman! Ltl Sundman kom alldeles i slutet av sitt anförande in på
att det faktiskt finns andra regioner på Åland än skärgården. Åland är ju
en helhet.
Det är en liten detalj som jag fäste mig vid. I och för sig ska vi inte
diskutera ltl Sundmans motioner men frågan om ökad skatt på fritidshus som skulle vara avdragbar i beskattningen, det skulle betyda att det
blir en inkomstöverföring från en kommun till en annan, dvs i huvudsak
från Mariehamn till skärgårdskommunerna. Det betyder att skatteavdraget görs i Mariehamn medan den högre skatten tas ut i skärgårdskommunerna. Sedan finns det ytterligare en komplikation där, de som
är bosatta utomlands kan inte utnyttja ett sådant skatteavdrag. Jag bara
pekar på den här effekten.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Konsekvenserna är mycket riktigt att de som inte bor på
Åland och betalar skatt på Åland, inkomstskatt och kommunalskatt, de
får inte något avdrag. Bortaålänningar blir mer beskattade. Det är helt
skäligt eftersom de också är en del av samhället och åtnjuter samhälls1064

service, särskilt i skärgårdskommunerna. Sedan vilken kommun som
drabbas, visst kan det vara så att detta är en överföring av skattekraft,
men det är ju meningen. Det är en aktiv åtgärd att aktivt föra över skattekraft till regionerna som har det knapert. Inte är det ju så i alla fall.
Det kan också vara en landsbygdsbo som har en stuga i skärgården, det
kan vara en skärgårdsbo som har en skuta och nettoeffekten är plus minus noll i många av de här fallen. Det kan också vara så det är en skärgårdsbo vars skattekraft flyttas till Mariehamn. Det är svårt att se på
förhand. Man ser det åtminstone inte före man börjar titta på det.
Ltl Folke Sjölund, replik

Tittar man på antalet stugägare i skärgården så tror jag att de flesta förmodligen bor i Mariehamn eller åtminstone på fasta Åland. Det är sedan
en annan sak.
Jag tror faktiskt att det skulle vara bättre, trots allt, att höja gränserna
för fastighetsskatt. Så att kommunerna faktiskt kunde ta ut en ordentlig
fastighetsskatt på sommarstugor i skärgården. Man kan också betrakta
det som en upplevelseskatt, miljöskatt eller vad som helst. Det är ett
nöje att man får vistas ute i en oförglömlig natur. Det är faktiskt värt en
hel del det också.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Förslaget handlar om att höja ramarna för fastighetsskatten men samtidigt kompensera de befintliga skattebetalarna så att det
inte blir en straffbeskattning och ett kraftigt ökat skattetryck. Man breddar istället skattebasen med dessa som inte bor på Åland och därigenom
bidrar man till ökade intäkter. Det här gynnar framförallt skärgården
och det gynnar också den åländska landsbygden. Alla landsbygdskommunerna har ju mycket fritidsbostäder, som man idag inte kan beskatta
fast servicen används till vissa delar. Sedan kan man alltid diskutera nyanser, detaljer och kompensationer regioner emellan. Man måste absolut börja titta på det här förslaget. För skärgårdskommunerna, som är i
fokus idag, så innebär det här att man får en förbättrade skattekraft och
man blir mindre beroende av landskapsregeringens allmosor, som man
snart är helt beroende av.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Tack för ett intressant anförande, ltl Sundman. Det
innehöll många olika konstruktiva och kreativa idéer. Flera av de idéerna funderar vi också på naturligtvis.
Jag tänkte speciellt ta upp vårfågeljakten. Ltl Sundman var orolig för
att inte det arbetet fortsätter, men det gör det, med full kraft. En vetenskaplig undersökning görs där man ska bevisa att de här arterna inte är
jaktbara under hösten. En sista mätning kommer att göras nu under
hösten. Sedan behandlas det på Uppsala Universitet, tror jag. Det finns
en möjlighet att man kan vända sig till kommissionen redan tidigt nästa
år. Så är planen.
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Ltl Danne Sundman, replik

Talman! Det ger mig tillfälle att nämna en sak som jag gick förbi på
grund av tidsbrist, nämligen ltl Mika Nordbergs förslag. Han är inte
själv närvarande just nu. Han har föreslagit att man skulle ha ett poängsystem där man får jakträtt med poäng som man skaffar sig genom viltvårdsinsatser. Det stora problemet med jakten, förutom förlusten av den
för skärgårdsborna, är att de viltvårdsinsatser som jägarna tidigare
gjorde har också uteblivit till stor del, vilket utgör en mycket större påverkan på fågelstammarna än själva jakten. Det skulle vara något för
landskapsregeringen att bekanta sig med och införa som ett argument
inför kommissionen, framförallt när det gäller att kunna återinföra jakten. Man får jaga om man förbinder sig att göra viltvårdsinsatser som
ökar kapitalet som man kan beskatta och ändå blir det en vinst över för
stammen som flyger vidare.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Det där är jätteviktigt. Man förklarade redan tidigare,
när det blev ett bakslag, att viltvårdsinsatser är viktiga. Tack för tipset!
När undersökningen är klar under hösten så kommer vi att gå vidare.
Förhoppningsvis kan någonting hända. Jag kan inte lova någonting men
vi kommer att göra alla ansträngningar som står i vår makt.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det stämmer att det här har varit en viktig del av argumentationen. Vi har aldrig haft ett sådant här system där man uttryckligen kopplar jakträtt till viltvårdsinsatser. Man mer eller mindre tvingar
jägarna göra det här. Alla jägare har gjort viltvårdsinsatser i varierande
utsträckning. Det tillhör jägarskapet att utföra viltvårdsinsatser. Om
man då kan få ett system där man aktivt påvisar, bokför och kan redovisa för kommissionen vilken viltvårdsinsats som görs så kanske det
finns större förståelse för att också få jaga lite fågel, framförallt i ett återinförande när vi har hamnat i en sådan här illa situation.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Margaret Lundberg, replik

Tack, herr talman! Jag kan stöda ltl Danne Sundmans åsikter om att
servisen behöver skötas. Det är ju absolut en förutsättning för att det ska
fungera. Kanske också det här med skattebasen eller någon form av
ekonomisk morot, vilket jag tror att kommer att krävas för att man ska
välja att bo i skärgården.
Sedan när det gäller landskapsgaranti för marken så vet vi att marken
har ett ganska ringa värde. Bygger man t.ex. stugor och det inte går så
bra så är det väldigt begränsat vad man får ut vid en eventuell försäljning och det är också begränsningar till vem man får sälja. Det gör ju att
värdet blir ganska lågt och man vågar helt enkelt inte satsa.
Ltl Danne Sundman, replik

Två saker; när det gäller nya fastighetsskatten och revideringen av den
så tror jag framförallt att man kan få ingredienser och inslag i den som
gör att det blir attraktivt att flytta till en skärgårdskommun om man ut1066

formar avdragen så att är lönsamt att bo där istället för att ha en fritidsbostad. Då kan man locka ut sådana som står och vippar, dvs sådana
som har en året runt bonad stuga.
När det gäller den andra saken så har jag glömt bort den.
Ltl Margaret Lundberg, replik

Landskapsgarantin tyckte jag att skulle vara ett bra alternativ. Det
kanske bl.a. skulle möjliggöra mera satsningar inom turismen.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Hur kunde jag glömma en så viktig sak?
Garantin är då tänkt, som jag sade i mitt anförande, att utgöra skillnaden mellan marknadsvärdet på fasta Åland och marknadsvärdet för
marken i skärgården, som är lågt värderad. Ibland är marken värderad
som en tiondel jämfört med Mariehamn och i extremfall jämfört med
Mariehamn och dess närregioner kanske bara en hundradel. Landskapet
skulle gå emellan med garantier. Det skulle endast bli en kostnad i de
fall det går på tok, man garanterar ofta ett banklån. Det skulle medföra
att om man har kapital i form av markområde med den här säkerheten
som komplement till marken så kan man skaffa sig pengar, lån av banken eller från annat kreditinstitut. Det skulle också högst troligen dra
upp marknadsvärdet på sikt, eftersom det skulle göra marken mer attraktiv. Detta är någonting som man lovade skärgårdsborna när jordförvärvslagen infördes. Det är 40 år sedan och löftet har inte infriats.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, herr talman! Jag hör till en av dem här i salen som brukar inspireras och roas av ltl Danne Sundmans tal. Men idag måste jag nog säga att
det var under all kritik. Jag skulle till och med vilja säga att det var ett
riktigt bottennapp. Att generalisera med stora penseldrag och säga att
skärgården är handikappad och att skärgårdstrafiken är en respirator,
jag blir nästan mållös. Hur man kan generalisera i så negativa ordalag
om en hel region? Det är som man skulle skjuta en mygga med en Boforskanon. Var finns sakargumenten? Var finns visionerna? Var finns
framtidstron som obunden samling har när det gäller skärgården? Jag
har visioner för skärgården som jag återkommer till i mitt eget anförande. Det här var verkligen under all kritik.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag vet inte om trafikminister Thörnroos har hört samma
anförande som jag har läst upp här. Jag har fått positiv respons av flera
andra ledamöter. Jag menade att man inte ska se skärgården som en
svag och sjuk region. Man ska se den som en region med vissa handikapp. Man ska inte ge skärgården medicin och respirator, man ska ge
hjälpmedel så att skärgården ungefär kan fungera som en handikappad
person, på samma villkor som en icke handikappad person. Det är så
man ska se på skärgården. Problemet är att vi har sett skärgården som
svag och sjuk och vi har hållit skärgården under armarna. Det var inte
negativt, det var positivt. Jag är mer skärgårdsbo än vad trafikministern
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själv är eftersom min far är från Enklinge. Jag skulle bra kunna bo i
skärgården om det inte vore för motståndet från min fru, som också är
skärgårdsbo men inte vill bo i skärgården, eftersom hon ser de här handikappen. Hon vill inte ha en färja mellan bostaden och Mariehamn. Jag
förstår inte minister Thörnroos reaktion.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Det Åland som jag lever, verkar och bor i består av olika regioner som
alla har sina olika styrkor och svagheter, som tillsammans kompletterar
varandra. Det är så det ska vara, det är det som gör vårt Åland.
Angående driftprivatiseringen tror jag i alla fall att ltl Danne Sundman och jag har en samsyn. Där hoppas jag att vi tillsammans kan arbeta vidare.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Nu kommer det en annan metafor, nämligen hur det smakar. Jag tror att istället för att försöka krydda sig rätt så måste man i
grunden laga en god rätt. Det är också en bra jämförelse.
Varför trafikministern pottrar så här på mig är ju förstås för den befogade kritiken över hennes diametrala annorlunda uppfattning när det
gäller Föglötunneln än vad framförallt landskapsregeringen uttryckte i
spörsmålssvaret och vad man har för uppfattning i regeringspartierna.
Det är oklart vad centern riktigt har för uppfattning. Jag har fått veta att
det här ska klarna när trafikministern håller sitt anförande.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Roger Jansson

Värderade fru talman! Jag ska förhoppningsvis hålla ett inte alltför långt anförande. Jag har åtta korta punkter.
För det första; några ord om spörsmålet. Landskapsregeringen liksom vi i
oppositionen är underkunniga om hur det ekonomiska utrymmet för självstyrelsen minskar. Åtminstone för vår del är vi medvetna om att det är en långsiktig minskning förutom den kortsiktiga minskningen som är väldigt kraftig.
Det här får effekter på alla delar av samhällsfunktionerna. De s.k. kärnverksamheterna ska drabbas minst i sådan situation och de som inte är kärnverksamheter drabbas då lite mera. Då är det rimligt att vi sammanhållet diskuterar hur vi prioriterar användningen av de minskade resurserna. Och särskilt
när det gäller skärgården, vilket vi från oppositionens sida har velat lyfta upp
och ha en vettig diskussion om hur landskapsregeringen ser på problematiken utgående från sin egen målsättning i handlingsprogrammet, som till
många delar är goda och som vi från frisinnad samverkan kan skriva under.
Sedan har vi kompletterande synpunkter på handlingsprogrammet när det
gäller skärgården. Men det är inte det som vi frågar om nu utan det är landskapsregeringens egna prioriteringar.
Jag tycker inte att det är särskilt angenämt att här få höra att landskapsregeringen inte har någon orsak att presentera sina omprioriteringar. Det betyder ju inte att man tar bort sina målsättningar utan man noterar att de kommer att ske i en snabbare takt eller i en annorlunda prioritering än vad man
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ursprungligen tänkte sig. Det är rimligt att både vi här i lagtinget och Ålands
folk får den informationen.
För det andra; svaret är till 80 procent redogörande för nödvändigheten av
att satsa på skärgården och de åtgärder som genom årtionden har gjorts för
att satsa på skärgården. Till 15 procent är svaret försvarande. Man går till
svaromål på den här hyggliga förfrågan om att man ska få diskutera hur prioriteringarna ser ut i den förändrade ekonomiska situationen. Till 5 procent är
svaret framåt seende, det som vi huvudsakligen efterlyste. Debatten hittills
har också visat att detta med spörsmål fortfarande är ett missförstått instrument i varje regering, trots att vi i många år har diskuterat att det är ett naturligt sätt att få en diskussion till stånd i ett politiskt ärende.
För det tredje; det gäller skärgårdens historia. Det var en väldigt stor del
andel av befolkningen som bodde i skärgården förr. Särskilt efter andra
världskriget var nedgången enorm och markant. Under femtiotalet och i början av sextiotalet tömdes skärgården på hälften av sina ungdomar. Det stoppades på sjuttiotalet huvudsakligen på grund av två skäl. Det ena skälet var
den markant utvecklade skärgårdstrafiken som kompletterades till de övriga
kommunerna också med flera färjor, förutom Vårdöfärjan och Föglöfärjan.
Samt lagstiftning på utvecklingsområdet i Finland som gav möjlighet att satsa
ett nytt försök på näringarna tillsammans med skärgårdsborna. Det här har
gjort att nedgången i skärgården har varit i världsklass såtillvida att den har
varit liten. För ungefär 10-15 år sedan började nedgången igen mera markant
när befolkningen kom upp i ålder och dödstalen var större än födelse- och inflyttningstalen.
Nu är det hur vi ska få stopp på den här nedåtgående trenden och få en utveckling till stånd som vi diskuterar på tjugohundratalet.
För det fjärde; landskapsregeringen skriver på sidan 1; "de senaste åren
har landskapsregeringen planerat och delvis genomfört kostnadssänkande
åtgärder för att skapa ett finansiellt handlingsutrymme för framtiden. Det
långsiktiga arbetet med omstruktureringar av den offentliga sektorn måste
fortgå under de kommande åren även om inkomsterna åter stiger. Inriktningen i detta arbete är att åstadkomma tydligare rollfördelningar mellan
det offentliga och det privata samt att minska landskapets operativa roll i
synnerhet inom de områden som inte kan betraktas som kärnområden." Det
här är bra skrivet. Jag understryker att detta är väsentligt tillsammans med
andra insatser som måste göras och som jag återkommer till.
Vi har funnit, under de här två åren som har gått, att det brister i genomförandet av de här goda målsättningarna. Både när det gällde själva praktiska
genomförandet och också när det gäller tidtabellen för åtgärder. Åtgärder
fördröjds, förhöjds och fördröjds. Det här är ett bekymmer.
För skärgårdens del är det väsentligt att man svara på hur och när, när det
gäller de här goda målsättningarna.
För det femte; man har en rubrik på sidan tre som heter satsningar under
perioden. Det är inte mycket faktiskt. Det måste landskapsregeringen nog
själv tillstå när man läser sin egen text. Hur mycket ny bosättning och hur
mycket nya arbetsplatser har det som man räknat upp attraherat? Det är inte
mycket, det är magert.
När det gäller landsbygdsutvecklare och företagsam skärgård så är det viktigt att vi politiker som är med och finansierar verksamheterna bör få en re-
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sultatredovisning. Vad resulterar detta de facto i? Det låter bra, men resulterar det i någonting jämfört med om man kunde vidta andra åtgärder?
För de sjätte; vår huvudpunkt från frisinnad samverkans sida är hur man
ska intressera människor att bo, jobba och trivas i Kumlinge, Brändö på
Kökar, i Sottunga, på Föglö och i Vårdö? De två sistnämnda kommunerna är
kanske lättast genom att de ligger så nära fasta Åland. Jag vill börja med att
säga att på initiativ av förre näringsministern Anders Eriksson en gång i tiden
så begärdes det att varje skärgårdskommun skulle göra upp ett näringslivsprogram. Det mest överlägsna av dessa näringslivsprogram togs fram av
Föglö. Vi hade inte den gamla modellen där man skrev program och man
krävde att landskapsregeringen skulle göra allting. Föglöborna tog faktiskt på
sig 90 procent av det som föreslås i programmet. Det var ett alldeles utomordentligt program. Man har säkert jobbat med det delvis, jag vet inte hur det
är med alla parter. Man angav också vem som skulle göra vad och någorlunda
när.
Kollegan Jörgen Strand hänvisade till en vetenskaplig utredning om varför
man vill bo i skärgården och vad som är viktig när det gäller kultur, barnomsorg, utbildning, social service, hälso-och sjukvård och så vidare. Dessa områden är synnerligen viktiga vid sidan av att man också ska ha någonting att
leva av. Kanske man kunde utveckla näringslivsprogrammen till någonting
annat? Varje kommun skulle göra upp ett "bo, jobba och trivas program" för
utveckling av kommunen. Detta skulle göras i samarbete med landskapet.
Man skulle vara väldigt tydlig med vem som gör vad, när det görs och hur det
görs. Det skulle antagligen kunna ge bränsle åt en positiv framtidskänsla i respektive kommun, särskilt om man kunde ta fram detta själv. Det skulle vara
viktigt att landskapsregeringen skulle stötta ett sådant här projektet för att
komma vidare. När man sitter och gör det här i olika grupper med folk från
alla kommuner så tror jag inte att det har så stor betydelse. Det är faktiskt det
som folk tillsammans gör inom den egna kommunen som är det viktiga. Vi
har exempel från bak i tiden när det har givit goda resultat.
Som en parentes i sammanhanget kan jag säga att om vi skulle ha den direkta beskattningen så kunde vi utnyttja olika former av skatterabatter både
för de boende och för företag i skärgården, istället för det här evinnerliga bidragstänkandet som nuvarande självstyrelsesystem resulterar i. Till den delen är det ingen nyhet, redan på Gustav Vasas tid användes den modellen för
att få bosättning i skärgården. Det var inte det som var min huvudpoäng,
utan hur man skulle utveckla intresse för boendet.
I det som landskapsregeringen har redovisat och som näringsministern
sade så saknades hur man bättre kan utnyttja jordbruks- och betesmarkerna i
skärgården. Marken är stora sammantaget och de ligger mest i träda. Det
vore väsentligt att man faktiskt kunde utnyttja markerna i livsmedelsproduktion i olika former. Detsamma gäller faktiskt för fiskevatten. Vi har här
diskuterat problematiken med ägo förhållandena. I den parlamentariska
kommittén lades förslag, men minister Roger Eriksson har inte kommit någonstans med den problematiken.
För det sjunde; några ord om skärgårdstrafiken och den frisinnade visionen som är av mycket gammalt datum. Om vi kan få ner enhetskostnaden per
transportkilometer så kan vi få ökad och bättre trafik i skärgården. Det här är
en självklarhet men det har varit svårt att få gehör för det. Jag tror att det
börjar växa fram ett starkt gehör. Särskilt kollegan Sundblom har åtskilliga
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gånger under den här perioden talat i samma termer. Det som liberalerna har
propagerat för i många år, även vi och kanske också alla partier har propagerat för kortare färjpass. Men man måste också ha lösningarna på hur det ska
göras. Den förre trafikplanen var inte komplett till den delen. Vi har begärt in
en trafikplan till lagtinget. Jag hoppas att den kommer så fort som möjligt.
Jag är helt på det klara med att om vi ska få mera trafik i skärgården för
mindre pengar så måste vi bygga broar och bankar. Vi måste naturligtvis lösa
miljöproblemen och investeringsproblemen i de sammanhangen, men det är
den enda vägen att vi få de kortare passen.
Den gamla skärgårdspolitiken, som har varit uppdelad mellan liberalerna
och centern så länge jag har varit med i åländsk politik, har gjort ett stort fel.
Man byggde ut trafiken för att komma snabbast möjligt in till Mariehamn.
Det har varit huvudsaken för uppbyggnaden av skärgårdstrafiken. Därför är
det så enormt viktigt att man skulle tänka om. Den tvärgående diskussionen
som vi förde för 15 år sedan byggde mycket på att vi måste få trafiken inom
skärgården att fungera så att det kan skapas ekonomiska centra som stöder
helheten så att serviceföretag, kultur, kommunalt samarbete, skolor och
hälso- och sjukvård kan fungera i det här ekonomiska området och i den här
geografiska enheten.
Avslutningsvis, fru talman, för det åttonde; landskapsregeringen avslutar
sitt svar med; "en fortsatt god ekonomisk tillväxt för hela Åland är en
grundförutsättning för att kunna driva en aktiv och framåtsyftande regionalpolitik." Det är så sant som det är sagt. Men frågan gäller idag att få ett svar
på spörsmålet, vars kläm lyder; " vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen
vidta för att uppnå de regionala politiska målen i sitt eget handlingsprogram och på lång sikt skapa en hållbar utveckling för skärgårdens befolkning?" Fru lantråd, jag hoppas på mera och tydliga svar på den punkten, tack.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag ska inte tala om trafiken. Näringsutvecklingsprogrammen som ltl Jansson nämnde, de programmen gjordes. Jag var
själv med i Föglö när det gjordes. Det lades ner väldigt mycket arbete på
programmen. Man betade av olika punkter vartefter vi hade tid och råd
att komma framåt.
En besvikelse har det blivit när det gäller skärgårdens företagarhus,
som åtminstone i mina tankar skulle kunna hjälpa till att se till att det i
alla skärgårdskommuner fanns en fastighet så att man kunde få dit ett
företag och att man kunde få det att rulla. Det har blivit en besvikelse.
Jag håller med ltl Jansson att man nog kanske borde göra någonting
åt de här programmen och försöka gå igenom dem på något vis.
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! Historiskt resulterade Anders Erikssons initiativ i att dessa
program togs fram, från några skärgårdskommuner inte alla, under min
tid som näringsminister i början av 2000-talet. Programmen gjordes
egentligen utan någon större hjälp ifrån landskapsregeringens sida.
Kommunerna gjorde det själva. Som jag sade så var jag särskilt imponerad av Föglös program. När man ska gå vidare med det här arbetet kan
man fundera på varför det inte blir mera av ett sådant bra program som
Föglös program var? Man kan ställa sig den frågan och undvika att göra
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samma misstag i den mån det kan konstateras att det har gjorts misstag
när det gäller fullföljande av Föglö programmet. Och sedan få det gjort
på ett likartat sätt i de övriga skärgårdskommunerna.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Det ska vi gå vidare med, det var ett bra förslag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland, replik

Fru talman! Det här kanske är en teknisk upplysning eller information.
Ltl Jansson sade nu, och tidigare också, att om vi skulle ha egen beskattningsbehörighet så skulle vi kunna ha en regionalt avvikande inkomstbeskattning, om jag förstod det rätt. Hur skulle man motivera en
sådan?
Ltl Roger Jansson, replik

Där verksamhetsförutsättningarna är sämre, men där Åland som helhet
ändå vill ha en bosättning och få verksamheterna att fungera i de externa delarna av landskapet, så skulle man ha avdrag eller till och med ha
lägre skatteprocent i den direkta beskattningen både för fysiska personer och företag. Man måste sedan få detta att fungera i enlighet med
EU:s konkurrensregler och skatteharmoniseringsregler. Det finns mycket intressanta exempel på detta, som jag har tagit del av, runtom i
Europa.
Ltl Olof Erland, replik

Fru talman! Det skulle vara intressant att veta var man har sådana skattesystem? Man kan göra avdrag; reseavdrag, transportavdrag och vi har
infört lägre arbetsgivaravgift osv. Just detta med inkomstbeskattningen
intresserar mig. Var har man gjort det?
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag har inte en komplett lista här i huvudet. Jag har för
mig att Madeira och Azorerna var ett sådant fall som prövades i EGdomstolen och där befanns det möjligt att ha differenser inom samma
land, vilket det är frågan om också för Ålands del. Vi räknas som en del
av Finland till den delen. Vi har möjlighet att ha olika skattenivåer. Det
har vi de facto redan idag när det gäller kommunalskatten, som ni väl
känner till. Däremot inte när det gäller företagsskatterna, de är likartade. Jag tror inte att EG, inom ramen för en rimlig differens, skulle
ställa problem i vägen. Enligt de grunduppgifter som jag har så skulle
det inte vara omöjligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Margaret Lundberg, replik

Tack, fru talman! Programmen för kommunerna, som ltl Jansson tar
upp, så minns jag inte om Brändö gjorde ett program, men vi tittade åtminstone på det. Men nu har vi ändrat om strukturen för vår näringsoch utvecklingsnämnd för att bättre kunna ta tag i de här frågorna i
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samarbete med både företagsam skärgård och skärgårdsnämnden, för
att man också från kommunens sida ska kunna göra mera i de här frågorna.
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! Det låter bra för Brändös del, att man har organisationen på
plats och utvecklad för att ta tag i det på ett lämpligt sätt. Som jag ser
det är detta det lämpligaste sättet så att man får ett likartat mönster för
hur man jobbar med de här frågorna i alla sex skärgårdskommuner.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Tack, ltl Roger Jansson, för ett konkret och intressant
anförande. Jag tänkte också stanna lite vid de här olika samarbetsorganen jag pratade lite om i mitt anförande; skärgårdsnämnden, företagsam skärgård och det finns ett samarbete som kommunerna har tillsammans. Jag tror att vi har en samsyn, vilket framgick av skärgårdsnämndens möte som jag var på i förra veckan. Man bör titta över det här
och effektivisera arbetet så att det inte blir alltför många pratklubbar.
Jag menar inte någonting negativt med det. Man ska fokusera på några
viktiga områden och driva dem. När det gäller företagsam skärgård så
har man själv kommit med initiativet att rådgivningen gärna skulle
kunna vara under någon annan hatt, vilket vi tittar på. Då skulle man
kunna administrera det tillsammans med någonting annat.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Roger Jansson, replik

Jag vill komplettera resonemanget kring programmen så att det blir tydligt att kommunerna själva borde göra upp dem och landskapsregeringen stöder och driver på lite. Det fordras också ett samarbete mellan
kommunerna. Jag nämnde nödvändigheten av att kulturella satsningar,
barnomsorg, utbildning, social service och hälsovårdsservice, som dels
kommunerna och dels ÅHS har hand om, att de samordnas. Det är viktigt att det inte bara sker inom kommunerna utan verkligen emellan
kommunerna. Då måste man ha infrastrukturen på plats så att det kan
fungera. Det får också sedan vara en del utav planeringen man gör för
att få ökat liv i skärgården och få ungdomar intresserade av att flytta till
skärgården.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Just samarbetet mellan kommunerna upplever jag
som bra. Man hade haft ett gemensamt möte före skärgårdsnämndens
möte. Där framfördes verkligt viktiga konkreta frågor, som tas upp i
skärgårdsnämndens sedan.
Sedan detta med jordbruk och fiske och att det finns mycket jordbruksmark outnyttjat. Där är väl ändå det viktiga att man skulle kunna
förädla mera och att man skulle kunna få ut mera för de produkter som
man producerar. Landsbygdsprogrammet 2010 har ju varit rätt bra för
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flera skärgårdsföretag som har utvecklat sina affärer, sin business, sitt
varumärke och sin marknadsföring. Det har givit riktigt goda resultat.
Nu kommer tillväxt Åland att fortsätta med det. Det gäller också skärgården där man med hjälp av affärsutveckling ska se till att mikroföretag
förbättras och får en soliditet så att de går att ta över och bli intressanta
och fungerar.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! När det gäller markerna i träda i skärgården, jordbruksmarkerna i träda och de marker som är i icke produktiv produktion, så
håller jag mycket med det som kollegan Gun Carlson sade. Det måste
antagligen till specialodlingar av olika slag för att utnyttja de här små
arealerna. Det fordrar sedan i sin tur mera arbetsinsats och mer investeringar osv. Det är ett svårt projekt att få till stånd. Jag tror att det är
synnerligen viktigt i det här paketet som vi ska bygga upp för skärgårdens återupprättande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! I mitten på april hade vi en spontan skärgårdsdebatt här. Det
var många som var inblandade i den. Det fanns en god vilja. Den goda viljan
gjorde att jag gärna skrev på det här spörsmålet. Jag tyckte att det var bra att
ta vara på den goda viljan och med gemensamma krafter försöka hjälpas åt
att hjälpa de svaga regionerna, om uttrycket tillåts, skärgården och delar av
landsbygden.
Debatten har också stundtals varit bra. Jag säger samma sak nu som jag
sade för en månad sedan; det vore bra om man hade ett skriftligt underlag
ifrån landskapsregeringen för en sådan här debatt.
Det skriftliga svaret som vi har fått på spörsmålet är ganska diffust. Rubriken som nämndes; satsningar under perioden, det är inte så mycket där
trots att man har dammsugit allt som man bara har kunnat hitta ända tillbaka
till nittiotalets början. Det är lite patent också att Leader nämns som någonting som nu ska hjälpa skärgården medan den här landskapsregeringen faktiskt inte har jobbat så där väldigt aktivt med Leader tidigare.
Missbrukarhemmet i Kumlinge nämns också som exempel på landskapets
skärgårdsvilja.
Näringsminister levererade igen ett litet märkligt anförande, enligt mitt
synsätt. Det var mer eller mindre ett generalangrepp mot oppositionen. Vi
beskylldes för att försöka försämra för glesbygden. Det var ett mycket svårförståeligt anförande. Det här spörsmålet har ju faktiskt ett totalt motsatt
syfte. Man vill hjälpa till att försöka få till stånd ett agerande som kan hjälpa
glesbygden och skärgården.
Tittar man på det skriftliga svaret, den sista meningen; "en fortsatt god
ekonomisk tillväxt för hela Åland är en grundförutsättning för att kunna
driva en aktiv och framåtsyftande regionalpolitik." Det är ju så sant. Det
kanske är det mest konkreta som står i det skriftliga svaret. Det sägs också
under rubriken strategiska och långsiktiga frågor; " landskapsregeringen arbetar med att formulera regionalpolitiska mål och nya riktlinjer." De
riktlinjerna skulle man gärna vilja veta lite mera om.
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Sista stycket på sidan fyra; "sjöarbetsplatsernas betydelse för boende i
skärgården är känt. Landskapsregeringen har genom ett långsiktigt och
medvetet arbete bidragit till att verksamhetsförutsättningar för såväl passagerarsjöfarten som fraktsjöfarten förbättrats. Målsättningen har varit att
stärka det åländska kärnkompetensområde och undvika utflaggningar."
Inte kan man väl med bästa vilja i världen säga att det har drivits någon slags
sjöfartspolitik av nuvarande landskapsregering. När man säger att man har
arbetat medvetet för att skapa verksamhetsförutsättningar så blir det lite
magstarkt när man kommer ihåg snuslagstiftningen, för snuslagstiftningen
ledde ju till att M/S Eckerö och Birka Paradis flaggades ut. Det var åtminstone det svar som gavs till offentligheten från rederiet. Det leder till att
ungefär 1,5 miljon i kommunalskattintäkter försvinner, till stor del också ut i
skärgården. Den här formuleringen tycker faktiskt är lite på gränsen till magstark.
Herr talman! Det är en mening som jag gärna vill höra hur man har tänkt.
På sidan två skriver man så här; "de senaste tio åren har även skärgården
som helhet haft ett litet inflyttningsöverskott. Det visar att regionen är attraktiv som boendeort, för inflyttning och det bådar gott för framtiden.”
Vilken statistik har man riktigt tittat på? Tittar man på ÅSUB:s statistiska
årsbok för 2009 så finns det en ganska intressanta tabell som jag rekommenderar alla att ta del av. Tabellen börjar med år 1910 och fram till idag kan man
se att mellan hälften till en tredjedel av den befolkning som skärgården hade
då återstår idag. Det stora raset var, som nämndes tidigare, på 1950-talet och
1960-talet. Fram till år 1980 tappade alla skärgårdskommuner konstant invånare. Men på Vårdö svängde det sedan och började peka uppåt. Den naturliga frågan är hur det kan komma sig? Det är givetvis så att de har fått bättre
kommunikationer.
Tittar vi t.ex. på Föglö så år 1910 hade de nästan 1500 personer, år 1980
var man nere i 608 personer och 2008, som är de senaste siffrorna, så har
man 576 personer. Jag är helt övertygad om att om Föglö hade haft en tunnel
eller bättre kommunikationer så hade vi för Föglö också sett motsvarande
kurva som för Vårdö.
När det gäller skärgårdspolitiken och regionalpolitiken, från Ålands framtids sida anser vi att själva grunden är existerande intressanta stimulerande
arbetsplatser så att man får näringslivet att fungera. Det är fyra saker som är
viktiga för att man ska få till stånd arbetsplatser.
För det första, att det finns infrastruktur. För det andra, att man kan definiera basservicen. För det tredje, att man försöker få till stånd utlokaliseringar mera aktiv än vad som hittills har gjorts. Jag vet av egen erfarenhet hur lätt
det är, men man borde faktiskt ha politisk kraft och försöka komma någon
vart. Den fjärde punkten är skattesystemet. Jag noterade i ett replikskifte här
tidigare där det ifrågasattes hur det riktigt skulle kunna fungera. Om man
etablerar företag ute i skärgården så kunde man t.ex. få fem års skattefrihet.
Det frågades om det fanns några andra exempel. Det finns exempel på detta
t.ex. på Prins Edward Island. Flyttar man ut till Prins Edwards Island så är
man under fem år befriad från inkomstskatt.
Däremot är jag lite tveksam till om den åländska mentaliteten och mentaliteten i skärgården är riktigt mogen för att folk från Finland, Sverige och Mariehamn flyttar till Brändö och Kumlinge och de helt plötsligt inte betala
någonting i kommunalskatt de första fem åren, medan de som bor där ute
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fortfarande betalar ganska höga kommunalskatter. Jag vet inte? Förhoppningsvis har jag fel. Skatteinstrumentet är oerhört centralt om man ska få till
stånd ett nytänkande när det gäller regionalpolitiken.
Vi har under årens lopp betalat ut stöd, stöd och stöd, vilket har haft en
viss passiviserande inverkan. Alla mynt har två sidor. Det har kritiserats väldigt mycket angående hur mycket pengar det har kastats ut på hotellsatsningar som Brudhäll, Gullvivan osv. Men om vi inte hade haft dessa stöd så
tror jag inte att vi skulle ha haft dessa hotell. Det är ju ändå bra att det finns
någonting.
Ltl Roger Jansson nämnde mitt namn två gånger här tidigare, när det
gällde att få till stånd näringspolitiska program ute i skärgårdskommunerna,
därför vill jag säga ett par ord om detta. Bakgrunden var att vi hela tiden blev
uppvaktade i landskapsstyrelsen, som det hette då. Vi måste göra det, vi
måste göra det och alla behövde stöd osv. Tillsammans med näringsavdelningen bjöd jag in ledningen för alla skärgårdskommuner till ett möte på
Brudhäll där jag försökte få till stånd en dialog och en klar definition av ansvaret. Landskapsstyrelsen kunde inte sköta allt. Då får vi den här passiviserande effekten. Det viktiga är att man definierar ansvaret, vad som görs ute i
skärgården och vad som kan göras i Mariehamn. Man måste också ha klart
för sig att man ibland gärna vill göra väldigt mycket ifrån Mariehamn sida.
Men vi vet inte riktigt hur förutsättningarna är och vi förstår inte riktigt förutsättningarna alla gånger. Det måste vara en dialog. Det är viktigt att man
härifrån lyssnar och försöker förenkla.
Herr talman! Jag tänkte egentligen inte säga så mycket mera, annars blir
det en upprepning av övrigt som har sagts. Det viktiga skulle vara, med den
här typen av debatter, att man på något sätt kunde samla upp och plocka ut
guldkornen. Jag har konstaterat många guldkorn i flera olika anföranden.
Man skulle ifrån landskapsregeringens sida sätta sig ner och jobba med de
idéer som har kommit fram och sedan leverera ett underlag. Landskapsregeringen skulle jobba med det själva, ha det som ett regionalpolitiskt handlingsprogram eller komma tillbaka till lagtinget med ett meddelande och få
ytterligare idéer igen. Det kan inte vara någonting illa med detta.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Ltl Eriksson talade om befolkningssiffrorna. För Föglös del stod siffrorna ganska stilla i nästan 25 år. Det var ju bra. Det är
svårt att veta vad som påverkar siffrorna så att de har sjunkit den här
gången. Ltl Eriksson menar att det är arbetsplatserna, det är säkert en
del. Det finns folk som pendlar till Föglö och arbetar. Jag tror nog att
kommunikationen är det absolut viktigaste. Det är helt möjligt att bo i
skärgården. En i familjen borde ha en arbetsplats i skärgården och den
andra i familjen kan mycket väl pendla. Man kan få en familj att fungera
och leva mycket bra i skärgården.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är riktigt. Risken är alltid, när man pratar utan att ha färdigt skrivet
anförande, att man kan glömma någonting som är ganska centralt. När
jag sade att arbetsplatserna är grunden så måste det också finnas annat.
Jag nämnde infrastrukturen. I brådskan glömde jag att det inte bara
handlar om IT utan det handlar också om att få ett fungerande och ett
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kostnadseffektivt kortruttsystem. Det är absolut en förutsättning. Det
som har framkommit här nu mellan raderna kanske vi får höra senare
från trafikministern att det inte är så. Att man arbetar mot det som man
säger i spörsmålssvaret, dvs att man ska ha ett kortruttsystem innehållande tunnel till Föglö. Jag stöder det fortfarande fullt ut bara vi får ett
faktaunderlag så vi ser att man kan räkna hem den här investeringen på
sikt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag tackar ltl Anders Eriksson för ett konkret och bra
anförande. Han nämnde att det har förts fram flera guldkorn här, vilket
jag håller med om. Vi har antecknat dem och vi ska ta vara på dem. Det
finns gamla tidigare nämnda guldkorn men också några nya. Jag märker
att ltl Anders Eriksson är konsekvent. När jag läste den förra debatten
från 2006 så stämmer åsikterna väldigt bra överens nu och den gången.
Även då ansåg han att det var viktigt att man har en bra dialog med dem
i skärgården. Det tycker också jag. Jag har direkt startat upp att hålla en
dialog med dem som det berör.
Vi är överens om när det gäller förutsättningarna som att infrastrukturen är viktig. Basservicen är viktig och utlokaliseringar som ltl Anders
Eriksson själv sade att är lättare sagda än gjorda, men att man för den
skull inte ska sluta jobba på dem.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag brukar vara konsekvent minister Eliasson. Jag vinglar inte hit och
dit, men ibland glömmer man vad man har sagt tidigare. Det kan hända
oss alla.
Om vi ska få till stånd arbetsplatser så gäller att grundförutsättningarna finns på plats. Vill man hjälpa skärgården så är skatteinstrumentet
otroligt centralt. Det är ytterligare ett alternativ för att sätta fart på det
jobbet. Men vill man tillföra någonting extra så gäller det att utlokalisera. Jag vet själv, jag undrar om jag inte hade två eller tre projekt och
det blev inte så rysligt mycket som kom ut ur dessa, tyvärr. Det är jätteknepigt. Det krävs att man med ”halvt våld” driver igenom det som man
har föresatt sig. Det finns många som inte vill.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Det är känt också från andra håll där man har försökt
på samma sätt. Men vi har det med och vi jobbar vidare på det.
Skattesystemet tog ltl Anders Eriksson också upp 2006. Vi arbetar vidare på det. Vi har ju inte det instrumentet ännu. När det gäller kommunikationerna så är jag helt överens om att de är A och O, att kunna ta
sig till och från skärgården och inom skärgården. Men även kommunikationen över nätet är viktig, vilken vi faktiskt håller på att bygga upp
och kommer att innebära en lika viktig på sikt funktion som den fysiska
trafiken att transportera människor och bilar. Jag tror faktiskt att vi kan
sätta mycket hopp på utbygganden av IT och dess möjligheter.

1077

Ltl Anders Eriksson, replik

När en utomstående lyssnar på det här replikskiftet så måste de ju bli
oerhört glada ute i skärgården och tänka; de är ju helt eniga, nu kommer
det verkligen att börja hända saker. Det hoppas jag också. Jag hoppas att
näringsministern inte tycker jag är ofin om jag i början på hösten eller
kanske i november ställer en enkel fråga och undrar hur långt vi har
kommit så att vi får en liten avstämning. Inställningen är ju den rätta,
nu gäller det också att börja leverera.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Jag föreslår att ärendet bordläggs till den 2 juni,
Ltl Olof Erland

Herr talman! Det kanske finns anledning att återkomma.
Den 26 maj 1953 var en märkesdag för åtminstone vissa skärgårdsbor. Ni
känner säkert till den kände konstnären Henry Nylund från Södergårds i
Björsboda. Han var på besök i staden och gick in på sparbanken i apotekshuset, som då var nybyggt. Han var helt lyriskt för det var första gången han var
på WC. Han var tio år gammal. För en skärgårdsbo, för drygt 50 år sedan, var
det fullständigt unikt att det fanns vattenklosetter. Man hade dragit el till
södra Föglö. Det fanns telefon, så småningom byggdes broar i Föglö. På femtiotalet började färjtrafiken komma i gång med nya färjor, lite av samma typ
som vi har idag. Plåtschabrak, mer eller mindre lyckade, brukar man säga
men idag måste man säga mer eller mindre misslyckade. Alla vet vilken fågel
jag anspelar på.
Jag har lyssnat på den här debatten. Jag känner igen den från många tidigare regionalpolitiska debatter. Ltl Roger Jansson kommer säkert ihåg ett
regionalpolitiskt program från 1999, när han var lantråd, tror jag. Då var det
mera optimism när det gällde befolkningsutveckling. Det programmet var
särskilt markant till den delen när det gäller befolkningsutvecklingen. Man
satte upp mål för hur många som skulle bo i de olika regionerna. Med tiden
kanske det här inte blev så realistiskt utan man hade andra tankar.
På tjugohundratalet skulle man skapa förutsättningar med kommunikationer. Skärgårdsombudsmän fanns det tidigare, skärgårdsutvecklare kom till
under den tiden. Det gjordes faktiskt försök med skatteinstrumentet. Arbetsgivaravgiften sänktes för skärgårdsföretag, vilket fortfarande finns kvar.
Det har funnits stödformer i större grad; Brudhäll, Gullviva, Remmaren
och Soltuna. Det fanns investeringsstöd för infrastrukturella turistsatsningar.
Hela den här perioden har det varit frågan om en expansion i budgeten när
det gäller skärgårdstrafiken, men befolkningen har varit ungefär på samma
nivå som tidigare.
Ser man på skärgårdsproblematiken idag så tycker jag tyvärr att den är
ganska mycket frånvarande i debatten. Det är lite ställningsstrid och attacker.
De är attacker på oppositionen och oppositionen attackerar regeringen. Varför har ni inte gjort det och det och det? Vi gjorde åtminstone det och det och
det. Det är ju den dramaturgi som numera finns här i lagtinget. När det gäller
den konkreta politiken tror jag att vi får förvänta oss ett regionalpolitiskt
meddelande från landskapsregeringen så småningom.
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Hållbar utveckling i skärgården betyder naturligtvis att man ska utveckla
skärgårdens bosättning i samklang med miljön och med möjligheter till grön
tillväxt, vilket politiken har gått ut på. Nu blir politiken mera formaliserad
när det gäller själva miljölagstiftningen och miljöprogrammen.
Utgångspunkten i skärgårdspolitiken, som jag ser det, är att det faktiskt
bor många människor i skärgården. Det bor faktiskt folk som producerar väldigt mycket. De producerar egen kultur, det finns teater i många byar. Det
finns revyer och det finns aktiviteter. Det bor folk i skärgården och folk vill bo
i skärgården. Problemet är de unga människorna som inte vill bo i skärgården, åtminstone inte för tillfället. Förr var det de unga kvinnorna som flyttade. Nu flyttar också de unga männen beroende på bl.a. brist på arbetsplatser i jordbruket. Istället kommer det in arbetskraft från andra länder till olika
verksamheter och det är ju bra för skärgården och för dem som behöver arbetskraft och för dem som flyttar till Åland, får man hoppas.
Det som istället gör att befolkningen är på en någorlunda nivå är att det
flyttar in många pensionärer från Sverige. Det är också bra, både för dem, för
bygden och för lanthandeln. Men ett problem som också berör skattefrågan
är att de betalar källskatt till Sverige. Till den del de förtjänar pengar så betalar de ett visst progressivitetstillägg till kommun, men det är väldigt betydelselöst. Problemet som accentueras är också att utflaggningen till Sverige drar
med sig arbetskraft som antingen flyttar eller ersätts av annan svensk arbetskraft. Detta beror inte på snuset, utan det beror på regler när det gäller kollektivavtal och valuta. Det är ett problem.
Utgångspunkten är att det finns ett intresse av att bo i skärgården. Då gäller det att fundera på vilka förutsättningarna ska vara. Jag tror kanske att
detta med kommuntänkandet i skärgården behöver kompletteras med helhetstänkande. Mariehamn är en del av den arbetsmarknaden som skärgårdsborna har. Skärgården är också delvis en arbetsmarknad för vissa som bor i
Mariehamn. Det är en inte alldeles obetydlig del. Inom vissa branscher expandera man i skärgården, om trafiken fungerar, om det finns bekvämligheter som el och telefon osv. Till den delen är i skärgården idag ett modernt regionalt samhälle med bredband osv. Det är inte bekvämligheterna som saknas
utan det är arbetsplatserna, attityderna, möjligheterna till bosättning, att
bygga och kommunikationerna. Hur man än vrider och vänder på det så är
skärgårdstrafiken under press om man ser det ur ett skärgårdsperspektiv. Om
inte skärgårdstrafiken är hotad så är den under press när det gäller budgeten.
Det är den trafik som bedrivs. Det är stora färjor som går långa sträckor. Färjorna går tomma ibland och ibland får man inte plats på dem. Det är ett system som man måste se över.
En hypotes om hur det kunde se ut, så är tunnel en sak som inte är given
för någon, tror jag. När det gäller besparingsmöjligheterna och kortruttsprincipen så är det någonting som är värt att undersöka. Det är värt att undersöka
möjligheterna att ha en enda linje, en huvudlinje, från fasta Åland till riket
med snabbare fartyg, katamaraner eller svävare. Eller att ha utvecklad kortrutt med broar och bankar i viss utsträckning. Det är värt att se på det systemet. Det kommer att spara mycket pengar och kanske förbättra kommunikationerna. Där finns det någonting att göra i skärgården när det gäller de stora
dragen.
Åtminstone till den del jag känner skärgårdsbor, vilket jag gör i ganska stor
utsträckning sedan länge, är att de som bor i skärgården är initiativkraftiga
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och villiga att ta entreprenörsinitiativ och göra saker. Det ska man möjliggöra, man ska ta bort hinder och förbättra infrastrukturen.
Herr talman! Eftersom det finns möjlighet att återkomma i juni månad till
den här frågan så skulle jag bara kort avsluta med lite av vad forskningen säger om regioner som växer.
Det finns två personer som kan få stå som märken för två olika sätt att
tänka. Det ena är en forskare som heter Richard Florida som har skrivit om
The Creative Class. Han talar om att områden och regioner klumpar ihop sig
och vissa växer därför att de drar till sig de kreativa krafterna. De kreativa
krafterna är inte bara de som är kompetenta och har idéer utan det är också
de som är toleranta och öppna för möjligheter. Den åländska skärgården har
ju utvecklats just därför att det har flyttat pionjärer dit. Entreprenörer har
vuxit och de har haft en mångsidig kompetens inom fiske, jordbruk, byggande, trädgårdsodling och att mixtra med maskiner osv. Den kreativa klassen finns i skärgården. Det finns aspiranter på folk som vill flytta dit.
Den andra forskaren, Robert Putnam, har undersökt vissa regioner i USA
och Italien. Han undrade varför de regionerna växte. Varför är det en positiv
cirkel i det hela? Den bok som han blev berömd för en gång i tiden heter Bowling Alone, att bowla ensam. De som går och bowlar ensamma har inte nätverk och sociala bakgrunder som de kan förlita sig på. I skärgården har det
alltid varit ett tätt socialt samhälle. Jag tror inte att det är många i den
åländska skärgården som bowlar. Man far inte ut med vettarna ensam, man
lägger inte nät ensam och man gör inte saker och ting ensam. Grannen är
med, man går till grannen och man gör saker gemensamt i byn. Det är de faktorerna, livsformerna och den samhällskvaliteten som gör att man kan bygga
upp skärgården.
Sedan har vi detta med livscyklerna. När man är ung och vill göra någonting vill man vara urban. När man blir äldre vill man bo i skärgården och man
bryr sig inte om att man betalar skatt till Sverige fast man bor på Kökar. Men
vi måste ta hand om det.
Herr talman! Efter denna mycket korta summariska inledning så ber jag
att få återkomma den andra juni.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Jag skulle gärna vilja fylla på med lite siffror. Ltl Erland talade om att skärgårdstrafiken är under press.
Under en tioårsperiod från 1999 har skärgårdstrafiken stigit med
endast 20 procent och landskapets budget, grovt räknat, har stigit med
cirka 55 procent.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag förstod att mitt inlägg skulle vara synnerligen provocerande för skärgårdsborna. Oberoende av detta så kan vi se på den politiska debatten idag att vi har höga kostnader för hälso- och sjukvården,
vi har en demografisk utveckling som leder till att kostnaderna blir ännu
högre. Vi har ett åtagande inom social- och hälsovården, och inom utbildningen som leder till att varenda ett budgetmoment egentligen är
under press.
Jag tycker för min del, nu ska jag inte propagera för vad partiet säger,
att det är oförlåtligt om man inte undersöker om det är möjligt att bygga
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en tunnel. Enligt beräkningar, som är rätt så realistiska, skulle man
minska budgetslitaget med 2 miljoner. Dessa pengar kunde man lägga
till hälsovården eller till annat samt att man skulle få en bättre trafik.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Behandlingen av ärendet nr 8 avbryts härmed och återupptas
vid ett senare plenum. De talare som finns upptagna på talarlistan kvarstår till detta tillfälle.
Enda behandling
9

Alkolås och elektroniskt körkort, Sänkning av promillegränsen för rattonykterhet samt
Förverkande av fordon vid grovt rattfylleri
Lagutskottets betänkande (LU 28/2009-2010)
Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 30/2007-2008)
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 36/2007-2008)
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 56/2007-2008)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

Remiss efter bordläggning
10

Åtgärder mot ungdomsarbetslösheten
Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 15/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

Remiss efter bordläggning
11

Sommarjobb
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 13/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

Remiss efter bordläggning
12

Frivilligorganisationernas samhällsekonomiska betydelse
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 28/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

Remiss efter bordläggning
13

Tilläggsexamen som eko-frisör
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 31/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

Remiss efter bordläggning
14

Internationaliserad högskoleutbildning
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 29/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

För kännedom
15

Utbildningsplatser
Ltl Camilla Gunells enkla fråga (EF 13/2009-2010)
Svar på enkel fråga ska ges inom tio dagar efter det landskapsregeringen tagit emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget
och ange orsaken till att svar inte ges. Frågan överlämnades till landskapsregeringen
den 24 maj 2010.
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Plenum slutar
Nästa plenum hålls den 31 maj 2010 kl. 13.00.Plenum är avslutat. (Plenum avslutades
kl. 16.58)
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Meddelande
Talmanskonferensen har diskuterat tidtabellen för veckan. Idag kommer ett andra plenum att hållas för andra behandlingar av ett antal betänkanden. Eftersom vi har många
ärenden att behandla kommer kvällsplenum nu att hållas den 2 juni. Det blir ingen
middagspaus, vi beställer smörgåsar från cafeterian. Vi beräknas sluta ca kl. 20.00 På
torsdagen den 3 juni hålls det sista plenumet före sommaruppehållet kl. 09.30. Antecknas.
Bordläggning
1

Landskapsgaranti till säkerhet för lån till Kraftnät Åland Ab
Finansutskottets betänkande (FU 9/2009-2010)
Landskapsregeringens framställning (FR 20/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 2 juni 2010. Godkänt.

Första behandling
2

Godkännande av avtalen med Saint Kitts och Nevis, Saint Vincent och Grenadinerna
samt Bahamas om upplysningar i fråga om skatteärenden
Lagutskottets betänkande (LU 29/2009-2010)
Republikens presidents framställning (RP 17/2009-2010)
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 utskottet.
Diskussion.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Bästa radiolyssnare! Jag fick det glädjande beskedet att den här
plenisessionen skulle direktsändas i radion. Jag hade helgen på mig att förbereda mitt anförande om skatteavtal Saint Kitts, Nevis, Saint Vincent, Grenadinerna samt Bahamas. Det här avtalet har behandlats i lagutskottet. Det är
en rad av ett stort antal områden som ingår avtal för att man ska förhindra
möjligheterna till skatteflykt. Det är en internationell trend. Det här avtalet
bygger på ett modellavtal som har upprättats av OECD och som övervakas av
OECD. Samtliga länder och områden kommer snart att ingå i det här avtalet.
Vi har inte funnit någonting nytt eller någon avvikelse från modellavtalet. Till
radiolyssnarnas glädje och kanske också till andras glädje ska jag fatta mig
kort och nöja mig med den här presentationen. Tack, herr talman.
Talmannen
Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet?
Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
3

Specificerad kravnivå vid miljökonsekvensbedömningar
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7/2009-2010)
Landskapsregeringens framställning (FR 18/2009-2010)
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 utskottet.
Diskussion.
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Ltl Åke Mattsson

Herr talman! Detta gäller social- och miljöutskottets betänkande nr 7/20092010, om specificerad kravnivå vid miljökonsekvensbedömningar, kallade
MKB.
En miljökonsekvensbedömning är ett beslutsunderlag som ska ge beslutsfattare och andra upplysningar om miljökonsekvenserna av olika beslut samt
om förutsättningarna som finns att handla på alternativa sätt och vad dessa
skulle medföra för miljön. Förfarandet ska ge möjligheter för alla att ge synpunkter under utredningen och påverka vad en miljökonsekvensbedömning
bör innehålla. Man kan också påverka själva bedömningen.
En miljökonsekvensbedömning ska genomföras med stor öppenhet, vilket
är det centrala i MKB. Vi kan också konstatera att det är väldigt sällan som
man använder MKB i landskapet. Det är oftast andra miljökonsekvensbedömningar som man gör i miljöfrågor. Det är miljöprövningsnämnden som
gör olika tillståndsprövningar enligt landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd.
Tittar vi på den här lagen så är det en ganska liten förändring som vi har
nu. Den stora förändringen kom 2006. Är man intresserad av att närmare
och fördjupa sig i MKB så finns det ett väldigt bra förarbete gjort i den framställningen. Enligt förslaget då ändras miljöbedömningsförfarandet bl.a. genom att projektören fick utrednings- och kostnadsansvar för en enskild miljökonsekvensbedömning. Då infördes bestämmelser om miljökonsekvensbedömning av myndigheters planer och program. Det implementeras i stort
EG-direktivet 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs
miljöpåverkan.
Utskottet konstaterar att den åländska lagstiftningen om miljökonsekvensbedömning omfattar både projekt och även planer och program i
samma lag.
Tittar man på den finska lagstiftningen så har man delat upp den här. I lagen om miljökonsekvenserna av olika projekt finns det 27 paragrafer och i
lagen om miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program så finns
det 14 paragrafer, att jämföra med den åländska lagstiftningen med sina 15
paragrafer. Vi anser förstås då att den här kanske inte är exakt lika utförlig
och lika detaljerad som den är på rikssidan. Vi har från utskottets sida konstaterat att det är tillfredsställande som det är, med beaktande av hur ofta
man tillämpar den här lagen.
Om man tittar på storleksordningen så gäller det för byggande av vindkraftverk av 3 megawatt eller mer. Det gäller byggande av flygplats med en
huvudrullbana som är 1200 meter eller längre. Det är väldigt stora projekt
som det normalt är frågan om.
Vad som nu är centralt är att kommissionen 2009 har riktat en formell
underrättelse till Finland angående Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan.
En underrättelse är det första steget på ett anmärkningsförfarande, sedan
kommer det mer och mer. Man har börjat trappat upp och konstaterat att
man inte är tillfreds med vårt sätt att lösa lagstiftningen på det här området.
Landskapsregeringen har i sitt svar uppgett att man till vissa delar kan förklara lagstiftningen och till andra delar så kan man konstatera att det kräver
ny lagstiftning. Det är där som den här lagstiftningen kommer in som vi be-
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handlar här idag. Det är en komplettering för att vi ska uppfylla EUdirektivet.
Utskottet har inte tagit ställning till om lagen helt till alla delar beaktar de
områden som EU anmärkt emot. Så vitt vi kan bedöma så borde detta vara
tillfullo.
Förordningsfullmakten när det gäller miljölagar i förhållande till den sociala lagstiftningen är väldigt vid. Det sägs i 3§; ”landskapsregeringen kan i
landskapsförordning närmare besluta om när utförande av en MKB för en
plan eller ett program ska övervägas i andra fall än de som anges i 2 mom.”
Det är ganska fritt. Det finns väl en princip här att man har betydligt vidare
fullmakter. Vi har fått förvaltningens försäkran om att man har noga övervägt
att detta också ska hålla igenom hela lagstiftningskontrollen.
Utskottet har inte genomfört några större förändringar utan de ändringar
som gjorts är i förtydligande syfte i enskilda paragrafer och för att undvika
otydliga korshänvisningar. Vi har haft ett mycket bra samarbete med berörda
tjänstemän.
Det har framkommit från fältet att det är svårt att avgränsa MKB för den
som genomför den. Man saknar en ansvarig myndighet och är frågande till
att man själv ska ge direktiv till övervakning till övervakande myndighet osv.
Detta har vi inte heller gått vidare med i utskottet. Vi har konstaterat att man
på sikt får se på dessa bitar. I och med att man använder lagstiftningen så
pass sällan så anser vi att man inte behöver gå in i alltför djupa detaljer.
När det gäller paragraferna så är det bara av tekniskt natur man har gjort
lite förändringar. I 24a § fanns det en hänvisning till landskapslagen om naturvård. Där var det vissa problem med korshänvisningar.
När det gäller avgränsningssammanträden så är det också lite oklarheter.
Det blir lite problem när vi har bara en lag på det här området.
Vi tycker att de små ändringarna som vi har gjort här så är det tydligare för
dem som kommer att tillämpa den här lagen.
När det gäller övervakande myndigheter så kan det finnas vissa otydligheter vid första anblicken när man ser på den här lagstiftningen. Det beror på att
man måste ha en beredskap om man byter myndigheter som genomför de här
planerna, att det blir olika huvudmän. Därför kan det vara tillfredsställande
som det är just nu.
Utskottet föreslår att lagförslaget antas med de ändringar och justeringar
som föreslagits i vårt betänkande. Tack.
Talmannen
Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet?
Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.
Enda behandling
4

Förslag till första tilläggsbudget för år 2010
Finansutskottets betänkande (FU 8/2009-2010)
Landskapsregeringens framställning (FR 19/2009-2010)
Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
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Minister Jan-Erik Mattsson

Herr talman! Det var en relativt lång debatt här i lagtinget men den innehöll
egentligen inte mera än tre saker, som man kanske har noterat.
Finansutskottet har jobbat relativt ingående med de tre saker. Det första är
landskapets ekonomi, där vi har erfarit att det har skett förändringar sedan
budgetförslaget lades. Vissa förändringar är glädjande och vissa är alarmerande.
Den ÅSUB rapport som låg till grund för ekonomin vid det tillfället har
rönt godkännande ifrån finansministeriet i riket. Det är rätt siffror som står i
den rapporten till den största delen, men dock att notera att den svenska kronans utveckling inte riktigt följer den prognos som finns rapporten och inte
heller förväntningarna på räntan. Det är ändå små saker i förhållandet till det
som har hänt.
Utskottet konstaterar att effekterna på euroområdet av Greklands svaga
ekonomi samt eventuellt motsvarande problem hos även andra euroländer
för stabiliteten inom euroområdet är svåra att bedöma.
Mot denna bakgrund och de senaste veckornas kraftiga turbulens på finansmarknaderna är de ekonomiska utsikterna ytterst svårbedömda, varför
de ovan angivna prognoserna kan komma att behöva revideras. Prognoserna
kommer både från finansministeriet och från Sveriges utvecklingsinstitut.
Den tidigare nedgången i världsekonomin under år 2008 kom direkt till
Åland utan någon eftersläpning genom ett historiskt ras i BNP tillväxten med
minus 12,4 procent.
Den åländska arbetsmarknadens karaktär med passagerarsjöfarten och det
stora antalet småföretag ledde till att arbetslöshetssiffrorna på Åland inte steg
så kraftigt. Ungdomsarbetslösheten är i sig ett särskilt problem som kräver
egna lösningar och egen uppmärksamhet.
Enligt budgetframställningen uppvisar det för år 2009 fastställda bokslutet
ett lägre ackumulerat budgetunderskott än vad höstens prognoser uppvisade
och underskottet uppgår till sammanlagt 17,3 miljoner euro mot förväntade
24 miljoner euro.
Enligt de senaste prognoserna kommer avräkningsbeloppet att för innevarande såväl som de kommande två åren att öka jämfört med antagandena i
samband med grundbudgeten så att avräkningsbeloppet år 2012 skulle utgöra ca 197 miljoner euro. Skattegottgörelsen kommer dock enligt antagandena att ligga på i princip motsvarande nivå jämfört med vad som antogs i
samband med grundbudgeten. Utgifterna förväntas öka med ca 1 miljon euro
jämfört med vad som budgeterats i grundbudgeten för år 2010 och förväntas
enligt prognoserna ligga kvar på samma nivå även år 2011 och år 2012. Det
samlade underskottet inklusive utjämningsfondens inverkan förväntas sjunka
till ca 48 miljoner euro år 2012 jämfört med prognoserna i grundbudgeten för
år 2010 som prognostiserade ett ackumulerat underskott uppgående till ca
68,5 miljoner euro.
Vi har valt att visa de prognostabeller som utskottet har erhållit i betänkandet. Jag nämner inte några siffror, var och en kan läsa.
Utskottet har erfarit vissa avvikelser från den bild som presenteras. Den
avräkning som inflyter för år 2009 men som slutregleras i år ser dock ut att
minska med ca 900 000 euro.
Däremot har riksdagen i en tilläggsbudget (RP 62/2010) föreslagit som,
om den antas, kommer att innebära att avräkningen för år 2010 stiger med ca
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3,8 miljoner euro till ca 176 miljoner euro. Detta innebär att de sammanlagda
inkomsterna för budgetåret 2010 stiger till ca 249 miljoner euro och att det
ackumulerade budgetunderskottet sjunker till ca 35 miljoner euro.
Utgående från föreliggande budgetplanering kommer landskapet att bli
tvunget att företa en faktisk upplåning efter år 2012 i det fall det då fortfarande finns ett budgetunderskott. Utskottet noterar att i det fall landskapet
står inför en svagare ekonomisk utveckling än vad som nu antagits kommer
landskapet tidigare än beräknat att stå inför denna situation. Utvecklingen av
budgetunderskottet är långt beroende av att sådana strukturella förändringar
genomförs som innebär bestående effekter på landskapets driftskostnader.
Utskottet betonar mot bakgrund av det ovan angivna att landskapsregeringen i sitt arbete bör iaktta återhållsamhet vid budgetering med beaktande
av att den förväntade uppgången sannolikt kommer att låta vänta på sig. Vi
har också erhållit information om att man t.o.m. kan få vänta fyra år efter den
här perioden.
Om pensionsfonden har finansutskottet tidigare haft åsikter: ”Utskottet ser
en uppenbar risk för att de framtida pensionerna i allt högre utsträckning
kommer att betalas direkt från budgeten, vilket i så fall sker på bekostnad
av annan verksamhet. Utskottet konstaterar att fonden kommer att fasas ut
över tid och att landskapsregeringen därför bör ta fram en plan i vilken
kommande pensionsansvar, premiebetalningar, överföringar från fonden
och förväntad utveckling av fondkapitalet presenteras.”.
Utskottet uppmanar landskapsregeringen att presentera den ovan angivna
planen för lagtinget. Utskottet vidblir sin tidigare uppfattning om behovet av
en långsiktig strategi för pensionsansvaret. Utskottet har fattat beslut om utskottets skrivningar i detta stycke efter omröstning som utföll 3-2. Beslutet
understöddes av ordförande Jan-Erik Mattsson, vice ordförande Raija-Liisa
Eklöw och ledamoten Torsten Sundblom. De som röstade annorlunda får
själva redogöra för orsak till detta.
När det gäller budgetdisciplinen så har finansutskottet vid ett flertal tillfällen, senast i sitt betänkande avseende andra tilläggsbudgeten för år 2009,
betonat vikten av skärpt budgetdisciplin.
Utskottet betonar vikten av en revidering av de regelverk som styr budgetdisciplinen och budgetuppföljningen samt att det säkerställs att befintliga regelverk följs intill dess en revidering skett.
Utskottet har erfarit att en ny finansförvaltningslag inom en snar framtid
kommer att lämnas till lagtinget. Idag, efter att detta betänkande justerades
förra veckan, så vet vi också att denna lag nu ligger för lagtinget för kännedom. Utskottet utgår ifrån att på denna baserat regelverk därmed är under
beredning för att kunna tillämpas när lagen träder i kraft.
Motionen som lämnades angående permitteringar av lärare föreslår utskottet att förkastas utan vidare kommentarer. Där får reservanten själv
kommentera detta.
Sedan till detaljmotiveringarna. Den första jag vill kommentera är en normal viktig sak som lagtinget och regeringen alltid måste tänka på och det är
skyddet och tillvaratagandet av det svenska språket. Där har vi erfarit att de
datatjänster som polisen ska få köpa in kommer att tillhandahållas av en entreprenör, HALTIC och det kommer att vara på svenska. En svenskspråkig
person kommer att placeras här på Åland. Det är bra.
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Under näringsavdelningens område har vi återbetalningen av målprogram
2 för åren 2000-2006, som är 28 000 euro drygt. Vi har noterat att i det programmet uppfylldes förverkligandet till 93,2 procent. Det är en hög siffra.
Man får hoppas att det innevarande program som vi nu håller på att jobba
med också kommer att uppfyllas i motsvarande grad.
När det gäller omstrukturering av lantbruket så har det tagit alltför lång tid
för att få sockerstödet förverkligat. Vi hoppas från utskottets sida att man i
skyndsam ordning kan tillgodogöra sig att använda dessa 249 000.
Sedan till nästa problemområde som har varit väldigt omdebatterat. Det
börjar med trafikavdelningens allmänna förvaltning, där det förslås att en
tjänst ska tillsättas. Utskottet har tagit del av det som har påtalats att ska omorganiseras inom trafikavdelningen och noterat att de har fått stå tillbaka för
andra angelägna arbetsuppgifter. Utskottet om den tjänst som trafikavdelningen har äskat om behöver få tillsättas för att IMS systemet och den tekniska certifieringen ska hållas i kraft. Utskottet påpekar att tillsättande av
tjänsten ska anpassas så att den kan organiseras in i den nya organisationsmodellen.
Utskottet konstaterar att den grundligare utredning som utskottet efterlyst
om organisationsförändringarna ännu inte presenterats för lagtinget och
uppmanar landskapsregeringen att i brådskande ordning förete lagtinget en
sådan presentation som klart definierar beställar- och utförarfunktioner.
Så till sjötrafiken och Skarvenaffären. Utskottet har på ett ingående sätt
satt sig in i hur Skarven fungerar utöver de skrivningar som finns i budgeten,
som på ett mycket bra sätt beskriver problemen och hur verkligheten har
framskridit. Utskottet noterar de fel och brister som redovisas i tilläggsbudgeten. Utskottet anser det särskilt anmärkningsvärt att bankgarantier inte
tecknats för varvets förseningsböter och garantiåtaganden. Utskottet vill ha
en fullständig ekonomisk redovisning över hur den totalekonomiska biten för
Skarvens anskaffning kommer att slutföras.
Sedan till kostnader för väghållningen den s.k. stenkolstjäraffären. Utskottet har noggrant satt sig in i hur användning av stenkolstjära behandlas, inte
bara här på Åland utan framförallt både i Sverige och i Finland. Förekomsten
av stenkolstjära i Finland är väldigt liten. Man har inte noterat några egentliga problem vid handhavandet av stenkolstjära. Däremot är förekomsten av
stenkolstjära i vägbyggen i Sverige stor. Man har därför kontrollerat den väldigt noga. I Sverige kom man med en lägesrapport i maj 2003 där man noggrant beskriver hur man behandlar stenkolstjärmassor och vad man bör göra
med dem och vilka risker som finns. Landskapsregeringen gjorde i november
2003 en miljöutredning som bekräftade förekomsten av tjärasfalt. Det påpekades att miljöfrågorna måste hanteras korrekt när gamla vägar bryts upp.
Utskottet anser att det med anledning av rapporten borde omgående ha vidtagits erforderliga åtgärder. Dessa åtgärder finns välbeskrivna i den svenska
lägesrapporten. Man ska röra så lite som möjligt i stenkolstjärmassorna. De
är möjliga att deponera i nya vägbankar. Man kan kalla det för slutlig deponi
redan med detta. De får absolut inte värmas upp, det ska alltid vara kall hantering. Detta skulle ha varit möjligt på Åland om man hade haft en förordning
redan då. I Sverige har man delegerat ner det på berörda lokala myndigheter
dvs Stockholms stad och Uppsala stad osv. Man hanterar det på ett mera
pragmatiskt sätt där.
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Den fråga som nu ligger under behandling är ju den förordning där frågan
är om nivån ska läggas vid 1000 ppm eller vid 300 ppm. Det här ska bedömas
utifrån en så socioekonomisk värdering, dvs risken för att dessa massor kan
skapa cancerfall bland befolkningen. Hur stor är risken och var ska man lägga
dem? När denna förordning är klar måste den notifieras av EUkommissionen, för att kunna träda ikraft.
Utskottet har noterat att av dessa 1,2 miljoner som äskas i budgeten så har
130 000 euro beräknats gå till de juridiska kostnader som uppkommer. I övrigt är fördelningen inte möjlig att redovisa här i offentligheten eftersom den
innehåller grunder för affärsförbindelser som landskapsregeringen ska uppta.
Utskottet betonar vikten av att en långsiktig hållbar lösning snarast erhålles. En konsekvensanalys måste tas fram som underlag för denna lösning där
alternativet med egen deponi jämförs med borttransport.
Utskottet har erfarit att det i de åländska vägarna kan finns mera stenkolstjära än den hittills framtagna. Med beaktande av detta borde man därför ta
fram en långsiktig hållbar lösning för den åländska stenkolstjärasfalten.
Utskottet förutsätter att landskapsregeringen går vidare med planeringen
för att garantera en hållbar och långsiktig lösning.
Under detta moment har ltl Sundman också lämnat en reservation. Han
kommer att redovisa sina åsikter om tjärasfalten lite mera utförligare.
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för år 2010 samt att lagtinget förkastar finansmotion nr 83/2009-2010. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

I remissen av det här ärendet till finansutskottets tog jag upp problematiken med att det inte fanns bankgarantier för förseningsböterna och garantiåtagandena för M/S Skarven. Jag såg allvarligt på det. Jag frågade
mig hur det var möjligt att man kan ha den typen av förfarande att inte
det fanns några garantier? Nu säger man i finansutskottet att man tycker att det är särskilt anmärkningsvärt. Min fråga kvarstår; hur är det
möjligt?
För övrigt när det gäller M/S Skarven har jag noterat att när det gäller
skiljemannaförfarandet lever vissa i den tron att man ska få loss pengar
av varvet som byggde M/S Skarven. Jag konstaterar att när det gällde
skiljemannaförfarandet så betalade inte varvet sin del. Vad gör då landskapsregeringen? Ja, man går in och betalar också för varvets
del, 675 000 svenska kronor! Har man diskuterat detta i finansutskottet? Det finns inte några garantier. Det är nästan hundra procent säkert
att man inte får loss några pengar för garantier och förseningsböter. Hur
länge ska landskapsregeringen i detta fall hålla på att kasta goda pengar
efter dåliga?
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Till det sista får jag tyvärr säga att vi inte kände till att
landskapsregeringen också har betalat varvets insats i skiljemannaförfarandet. Det var en nyhet för mig.
Vi har haft en diskussion om förseningsböterna. Vi har kunnat erfara
att det antagligen kommer att bli väldigt svårt att få ut någonting. Men
vi i finansutskottet kan ju inte föregå en domstolsprocess.
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Däremot när det gäller bankgarantierna för förseningsböterna jämte
garantibeloppet så är det ju någon som har felat, någon som inte har utfört en prestation, som borde ha gjorts, att teckna dessa garantier vid en
särskild tidpunkt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag noterade att finansutskottets ordförande sade att det blir svårt att få
ut förseningsböterna. Det är ju nästintill omöjligt när det inte finns
några garantiåtaganden kvar. Jag är lite förvånad när finansutskottets
ordförande säger att han inte känner till det. Det har ju stått i media och
det är ju samma parti, som finansutskottets ordförande hör till, vars
partiordförande har föredragit att man också ska betala motpartens
kostnader. Det är otroligt märkligt hur mycket pengar det förstörs på
detta.
Detsamma gäller tjärasfalten, 1,2 miljoner euro kommer det här kalaset att kosta. Finansutskottets ordförande sade själv att man i Sverige,
världens mest byråkratiska land, har skött det här på ett pragmatiskt
sätt. Men här håller vi bara på krånglar och betalar. Inte märker man
riktigt att det är någon ekonomisk kris när man ser hur dess ärenden
sköts.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Stommen i den ekonomiska politik som landskapsregeringen för under den här lågkonjunkturen är att vi ska undvika extern
upplåning, vilket har uttalats många gånger. Vår avsikt var att vi skulle,
med hjälp av utjämningsfonden och med hjälp av likviditetsfinansiering,
kunna hantera de underskott som blir under åren. Prognoser är oerhört
svår att ställa. Man kan alltid vara säker på att prognoser inte kommer
att stämma till hundra procent. Det senaste redovisade visar på ett underskott som ändå är något mindre än det som presenterades i grundbudgeten för 2010. Ändå gör finansutskott bedömningen att vi kan
komma till en faktisk upplåning tidigare än beräknat. Jag skulle gärna
höra utskottsordförande resonera kring detta.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Vi har tagit ställning till detta utgående ifrån det hörandet
som utskottet har haft med Hannu Kaseva vid prognosinstitutet i
Helsingfors. Han säger att de politiska signalerna är mer positiva än det
som man ser på bordet. Den oro man känner inför den sydeuropeiska
euromarknaden medför att ansvars åtaganden i de övriga euroländerna
kommer att försena uppgången. Finland kan inte ensam dra en uppgång, man sitter fast tillsammans med övriga länder. Just därför varnade Hannu Kaseva oss för den här effekten. Det kommer att bli en betydligt längre utdragen och långsammare uppgång. Därför har utskottet
gemensamt tagit den inställningen att vi är försiktigare än landskapsregeringen i våra prognoser.

1091

Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Jag bedömde det klargörandet som att det kanske inte är
politikerna på Åland som är mera positiva än vad man kan få höra ifrån
olika prognosmakare. Detta klargörande var bra. Det betyder alltså att
den prognos och den ekonomiska politik som landskapet har satt upp,
utifrån de faktiska prognoserna som finns vid finansministeriet, betyder
att vi inte behöver ha extern upplåning före, om vi fortfarande har underskott år 2013 och därefter. Det följer den politik som landskapsregeringen har fört. Faktisk upplåning hamnar vi i fall konjunkturerna skulle
utvecklas betydligt mer negativt än vad vi nu ändå har prognostiserat.
Ltl Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Det är exakt så som finansminister Perämaa beskriver det.
Vi har förutspått sådana åsikter att man kan förvänta sig en långsammare tillväxt än det som landskapsregeringen och även lagtinget har
omfattat tidigare. Det här är ett litet varningens finger. Man vet inte hur
effekterna blir alla de stora sparpaket som kan komma att behövas. Det
är oerhört när arbetsmarknaden inte svarar upp på ett problem som exempelvis i Grekland. När man i Grekland aviserade sitt första sparpaket
svarade det offentliga Grekland med en generalstrejk, som jag själv fick
uppleva på plats förra torsdagen i Grekland.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Jag ska i huvudsak beröra min reservation, men först några ord
om betänkandet i övrigt.
När det gäller ekonomin så har jag stött de skrivningar som utskottet har
tagit, även om de är väldigt blygsamma. Utskottet uppmanar landskapsregeringen till återhållsamhet och pekar på flera osäkerhetsfaktorer när det gäller
ekonomin. Man ska inte ta den här eventuella uppgången nu för säker och tro
att man slipper i undan det jobbiga arbetet med att göra strukturella förändringar. Så är det nog högst troligen inte. Den tidpunkt när landskapets fickor
är definitivt tomma kommer närmare om de här prognoserna inte stämmer.
Då kan det vara så att redan när det nya lagtinget efter nästa val kommer på
jobb så är det tomt i kassan. Man har att ta ställning till, inte om man ska
låna utan till vad man ska låna. Tyvärr har vi hamnat i den situationen. Visst
är det positivt om ekonomin vänder. Man ska aldrig önska olycka. Man ska
kanske vänta med att räkna hem det innan man är över ån.
När det gäller Skarven så ser vi ännu ingen skymt av något bakre pärmblad
på den här historien. Det kommer många turer ännu. Dagen efter att det här
betänkandet justerades så kom det en, nämligen det faktum att landskapsregeringen, förutom att garantera sina egna processkostnader också, hör och
häpna, garanterar motpartens processkostnader. I det skedet när motparten
inte ens har råd att garantera sina egna rättegångskostnader då borde man
väl ge upp, före man garanterar motpartens kostnader. Så säger sunt förnuft.
Sunt förnuft och Ålands landskapsregering är tyvärr inte samma sak i det här
fallet.
Man går alltså in i en process där man garanterar redan på förhand allt
som man har i blöt plus 120 000 euro i juristarvoden. Frågar man juristerna
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ger de givetvis rådet att göra detta, eftersom det är deras arvoden man garanterar. Nog är det ju lite märkligt. Som jag tidigare har förutspått blir troligen
verkligheten, alltså man får inte ut en enda cent ur denna process. Däremot
måste man betala in, kasta goda pengar efter onda, som det sades här en replik.
I övrigt är jag nöjd med utskottets skrivningar om Skarven. Man stöder åtgärderna att polisanmäla ärendet. Här finns det mycket ansvar att uppdraga
ännu, juridiskt ansvar och grova brott som har skett. Som sagt, det kommer
fler kapitel. Vi har ingen bakre pärm ännu.
Över till det som jag har reserverat mig emot nämligen tjärasfalten eller asfaltmassor med innehållande stenkolstjära. Det är ett problem som har landat
på finansutskottets bord.
Jag vill börja med att säga att den som vill bekanta sig med problemet har
möjlighet att göra det här utan för lagtingssalen i lilla kammaren. Jag har begått ett ringa miljöbrott och hämtat hit en bit tjärasfalt. Vi ska hoppas att den
är under 300 ppm så att brottet inte existerar. Det finns en bit där som man
kan titta på. Jag har varit och tittat på högarna som finns, de som är kända.
Frågan är om trafikminister Thörnroos har gjort det. Det verkar inte så när
man läser vilka idéer man har och hur man ska hantera det.
Mina vänner, det är en rätt så makaber historia som spelas upp när man
försöker nysta i hur den här processen har gått till och hur man har kommit
så här på kant med ett åländskt företag. Makabert, säger jag, därför att det är
svårt att följa den. Det har beslutats saker som inte har protokollförts. Det är
inte lätt, inte ens för en lagtingsledamot som känner till förvaltningen, att få
reda på saker och ting, har det visat sig. Det är sedan en annan historia hur
man ser på rättssäkerhet osv. Det är inte till gagn för helheten att man också
begår sådana misstag när man begår misstag i praktiken.
Jag tycker att man absolut ska stoppa alla planer på avfallshanteringen tills
man vet vad man sysslar med. Därför har reserverat mig. Jag skriver i min reservation att det är vissa saker som man åtminstone måste fundera på.
När det gäller massorna som enligt åländsk rätt idag definieras som farligt
avfall över 1000 ppm, bör man, som utskottet skriver i sitt betänkande, utreda alternativet med en lokal deponi. Om vi ska vi deponera massorna då
ska vi också deponera de massor som vi har i befintliga vägar. Då är en deponin på Åland mer fördelaktigt än att köra bort massorna, särskilt om man
räknar in alla befintliga massor.
Förutom att landskapet själv skulle ha en deponi så finns det leverantörer
av de här tjänsterna i landskapet som kan göra det här, till och med i en konkurrenssituation om man så begär, vilket jag själv har erfarit.
Trots detta sätter inte utskottet ett tydligt stopp för de här borttransporterna och inte landskapsregeringen heller. Man har upphandlat detta, man
har antagit offerter och kört på för fullt utan att lagtinget har beslutat någonting. Man kan fråga sig varför vi egentligen står här? Det är ju klappat och
klart för länge sedan. Därför hoppas jag att man verkligen sätter stopp så att
man inte bakbinder lagtinget med verkställande åtgärder förrän det här är taget.
När det gäller massorna som är under 1000 ppm, om man tittar på hur
man gör i Sverige så där ser man lite annorlunda på problemet. Man ser det
inte som ett lika stort problem som vi ser det här. Där har man inte råd att se
det som ett problem eftersom man har så fruktansvärt mycket massor. Av
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Sveriges yta är en procent asfalterad och i en stor del av detta finns det sådana här massor i olika utsträckning. Där återvinner man det. Utskottet har
tagit del av de metoderna och utskottet har också tagit del av utvärderingar
där man jämför destruktion, deponering och återvinning. I Sverige, i världens
kanske mest upplysta land, kommer fram till att det här är helt okej att återanvända, också de massor som är över 1000 ppm men framförallt de massor
som är under 1000 ppm. I Sverige gör man lite skillnad på haltiga massor,
man använder dem inte till gång- och cykelvägar och till vägar utanför dagis.
Man använder massorna till sådana objekt där inte människor kommer i direkt kontakt med dem. Man gör på ett visst sätt så att hanteringsprocessen är
säker. Allt detta finns det redogjort för i omfattande utredningar som utskottet har tagit del av. Även landskapsregeringen, som jag kan förstå, har tagit
del av detta.
När det gäller de massor som finns här på Åland så visar det sig, när man
börjar rota i den här processen, att det finns alternativ som är billigare än det
som man nu har upphandlat. Ab Rafael har givit offerter till landskapsregeringen där man får massorna utlagda på väg till en billigare kostnad, som ersätter andra massor, än vad det kostar att köra bort massorna. Då tar någon
annan massorna och lägger ut dem på väggen i stället.
Själva relationen, mellan landskapsregeringen och det aktuella företaget
Ab Rafael, lämnar nog en hel del övrigt att önska. Det spelas upp en makaber
historia där man från flera tjänstemäns håll har försökt att förlikas men politikerna sätter stopp för det. Utskottet riktigt skriver att man är medveten om
att man ska förlikas och att det kostar så här mycket. Med lite enkel matematik så ser man att det blir dyrare nu efter och man har varit så där stursk än
om man ifrån början hade tagit sig an problemet och kommit överens. Vi har
liksom höjt kostnaderna, återigen i dessa tider, genom att vara orimligt icke
tillmötesgående, om man säger så.
De massor som man kan hantera, där finns det ett billigare alternativ än
det som landskapsregeringen nu gör.
De allra mest anmärkningsvärda, som har fått en hel bransch på fötter,
åtminstone när det gäller att ringa till mig, det är planerna som man har på
att bygga ett landskapsägt asfaltsupplag hos den andra entreprenören, Lemminkäinen. Man bygger upplaget i anslutning till deras verksamhet på landskapets bekostnad, medan den förstnämnda entreprenören har gjort det på
egen bekostnad. Det kan ju inte på något sett vara konkurrensneutralt. Det
här måste absolut stoppas. Men det kanske också redan är verkställt? Vad vet
vi här i lagtinget? Vi får ju knappt frågan längre, vad det verkar.
Detta, herr talman, är rätt så upprörande och just åtgärden att förse den
ena entreprenören med vad man har krävt av den andra. Där måste man nog
lite fundera hur man behandlar entreprenörer lika.
Den här processen och den här konflikten som man har försatt sig i borde
absolut avslutas. Om inte annat så för att man ska kunna köpas tid och hitta
på bättre lösningar. Utskottets majoritet kallar detta för hållbara lösningar.
Jag menar att man måste absolut se på de här alternativen som nämns i min
reservation i utskottets betänkande innan man skrider till verket med någon
utav dem och låser upp sig.
Konsekvensanalysen, vilken jag är enig om med utskottet, den måste absolut göras före man verkställer någonting. Man måste också kunna diskutera
sig fram till bättre lösningar.
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Sedan vill jag till sist säga att det har pratats mycket om ÅMHM:s roll i
detta, och att ÅMHM har ändrat sig under resans gång, vilket man har läst
om i tidningen. Det är ingenting konstigt om en myndighet när myndigheten
får större kännedom i sak om någonting att man kan ändra sig. ÅMHM:s roll
i första hand är att se till miljön. Ser man uttryckligen bara till miljön och beaktar miljödelen av hållbar utveckling i det här ärendet då ska vi ta bort alla
massorna och sätta dem i en åländsk deponi. Men om vi också ska beakta den
ekonomiska delen så kanske vi ska återvinna massorna helt eller delvis. Till
den delen vill jag nog ta ÅMHM i försvar. När man läser deras inlagor och deras åsikter så är det lätt att skylla på ÅMHM. I det här fallet har nog kritiken
varit obefogad.
Herr talman! Jag kommer under detaljbehandlingen att föreslå att anslaget strykes för att få stopp på det här vansinnet.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Jag vill replikera till det som ltl Sundman sade inledningsvis i sitt anförande om den ekonomiska politiken.
Överskuldsättningen är någonting som nu håller på att realiseras i vår
omgivning. I många länder är man i den situationen att man har för
mycket skulder. Landskapsregeringens mål i den ekonomiska politiken
har hela tiden varit att inte Åland ska ha hamna i den situationen. Den
som är skuldsatt på det sättet som Grekland nu är får inte mera själv bestämma över den politik som ska föras i landet. Vi har hela tiden sagt att
vi ska kunna hantera det på ett mycket bättre sätt.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Konstigt vore väl det annars, om vi inte ska vara bättre än
Grekland. Det tycker jag också, jag tycker också att vi borde ha varit
bättre än oss själva, om man tittar i den tabell som utskottet har satt in i
sitt betänkande. Där framgår det hur det ser ut utan utjämningsfonden.
Att ta pengar ur utjämningsfonden det är ju också lånade pengar. Jag
hade hoppats på att man redan 2004 skulle ha börjat baxa den här ekonomin på rätt. Men då fick inte obundna gehör för det. Nu har man
baxat detta alltför långsamt. Därför kommer vi ganska snabbt i den situationen att alla pengar är slut, fickorna på utsidan, och vi måste börja
uppta lån.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! När vi befinner oss i en väldigt besvärlig ekonomisk situation och ska börja hantera detta så måste det göras med krafttag. Även
här på Åland märker vi att de i inbesparingskrav som vi ställer inte
väcker lika starka reaktioner men ändå väldigt starka reaktioner. Det är
ett arbete som inte är lätt att göra men måste göras på ett ansvarsfullt
och kraftfullt sätt.
I den tilläggsbudget som vi presenterade sade landskapsregeringen
att den lilla förbättring som vi då kunde skönja i prognoserna inte ger
utrymme för nya kostnadsökningar. Detta har landskapsregeringen sagt
och nu verifierar utskottet samma signal och det tycker jag att är bra.
Inom några år måste vi nå situationen att inkomsterna och utgifterna
möts i kurvan så att vi inte längre har underskott. I dagens läge är situationen så pass allvarlig att vi har ett underskott på 100 000 varje dag.
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Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Inte är det någon promenad i parken att få landskapets
ekonomi på rätt. Det har vi ifrån oppositionen trummat på under hela
den här perioden i princip. Vi har bekymrat oss i spörsmål gång på gång.
Också under innevarande år har vi bekymrat oss över att man inte i tillräcklig utsträckning har tagit de beslut som måste tas för att bringa ner
utgiftssidan. Hur det ser ut i kommande tilläggsbudget och i bokslutet
för 2010 har vi tyvärr bara att vänta på. De signaler som vi får från landskapsregeringens fögderi är tyvärr inte positiva. På punkt efter punkt
verkar det som om man inte kommer tillrätta med de förändringar som
man listar i 2010 års budget. Därför är jag nog lite bekymrad. Tidpunkten när pengarna är slut kommer tidigare tyvärr och i kombination med
att de här positiva prognoserna kommer på skam, återigen, tyvärr.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, herr talman! I samband med att man tecknade kontrakt för byggnation av M/S Skarven så beslöt man att eventuella oklarheter ska lösas
av en skiljemannadomstol i Stockholm. Det finns oklarheter, speciellt
vad gäller förseningsböterna och därtill hörande ränta. Landskapsregeringen har valt att inleda förhandlingar i skiljemannadomstolen i Stockholm. Landskapsregeringen har också betalat in sin del av raten. Det visade sig sedermera att vår motpart, varvet, inte hade betalat in sin del.
För att man överhuvudtaget ska kunna driva en process gentemot varvet
så måste man ha en dom att falla tillbaka på. Den är den processen som
landskapsregeringen nu driver vidare.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag kunde, med långa tänder, acceptera att man går vidare
trots signalerna om att motparten är medellös i den här skiljemannadomstolsprocessen. Men jag hade nog inte trott att man också skulle betala motpartens garantisumma. Det tyder ju på att motparten är så pass
medellös att man inte ens har råd att driva en process. Men landskapsregeringen betalar också motpartens garantisumma. Hur har man då
tänkt sig att man ska få ut några andra ersättningar som garantier eller
förseningsböter osv? Om motparten inte ens har medel att betala garantisumman för skiljemannaprocessen? Med ganska enkel logik så förstår
man var detta kommer att sluta. Det kommer ännu att bli ett ganska
dyrt ”vad var det jag sade” men jag får väl säga det när den tiden kommer.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Herr talman! Landskapsregeringen har ingen officiell bekräftelse på att
varvet är medellöst. Landskapsregeringen kan inte driva sitt arbete på
rykten och hörsägen. Det viktigast för landskapsregeringen är att säkra
upp för landskapet Åland och möjliggöra att vi får tillbaka så mycket av
pengar som det låter sig göras. För att vi ska kunna ta första steget i den
här processen så måste vi ha en dom att falla tillbaka på. När vi sedan
har domen, då är det bara att gå vidare. Om det så behövs så får vi sätta
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bolaget i konkurs. Sedan är det konkursförvaltarens sak att driva landskapets intressen vidare. Men grundförutsättningen, bästa ltl Danne
Sundman, ett axiom är att vi har en dom med oss i bagaget.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Man får önska landskapsregeringen lycka till i processen
och hoppas på att jag har fel och någon annan har rätt så att man får ut
dessa ersättningar. Eftersom man inte har några bankgarantier så är det
här vårt enda hopp att få ut de miljoner euro som man har krav på. Det
återstår att se. Den som lever får se hur det går. Mina förhoppningar är
inte så stora, men det återstår att se.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Camilla Gunell

Herr talman! Jag vill också beröra min reservation i fråga om permitteringarna men jag vill även komma med lite allmänna reflektioner.
Det är märkliga tider för finansutskottet. Tidigare har det varit så att när
en framställning har kommit från landskapsregeringen till lagtingssalen så
har den åldrats redan på vägen. Så var det i början av 2008-2009 när prognoserna föll medan finansutskottet behandlade budgeten för 2009 och den
så kallade behovs- och resursplanen.
Den här gången var det lite samma sak. Landskapsregeringen kom med en
framställning där man ändå såg en viss liten spirande förhoppning om bättre
tider. Sedan kom Greklandskrisen och framförallt insikten om hur många
EU-länder som idag står med enorma statsskulder och hur detta påverkar
marknaden och trovärdigheten för euroområdet. Man kan säga att den spirande plantan av framtidstro och tillväxt hamnade lite grann i skuggan. Det
betyder att den ännu är känslig och behöver mycket vård och vatten för att
kunna växa sig stark.
Det kan betyda att uppgången i ekonomin låter vänta på sig ytterligare. Företagen bromsar in och blir lite mer försiktiga. Många åländska för småföretag är beroende av att de större företagen går väl och att konsumtionen upprätthålls.
I Sverige kom något oväntat förra veckan; väldigt positiva nya tillväxtsiffror med en ökning på tre procent. Det beror på svenskarnas vilja och kapacitet att konsumera. Nu vet man inte längre hur den här prognosen håller.
Det är sådana tider att man inte riktigt kan räkna med någonting.
För Ålands del tycker jag ändå att det finns många tecken på att den här
plantan av framtidstron och hoppet ändå ska kunna växa sig stark. Om man
tittar utanför landskapsregeringen och lagtinget så ser vi ändå rederier som
investerar i nya fartyg, vilket skapar framtidstro för många. Vindkraftens utveckling tror jag att är mycket, mycket viktigt. Det är bra när huvudkontor
väljer att flytta hem. Det är viktigt att vi fortsätter att investera i kunskap och
kompetens för att höja kvaliteten inom olika verksamheter. Det är också positivt att flera vill flytta till Åland och vill komma och bo här. Jag tycker inte
man överhuvudtaget kan jämföra Ålands situation med Grekland. I Grekland
har korruption, fusk och till och med lögner präglat deras ekonomi under en
lång tid.
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Efter den här omgången i finansutskottets så är det alltså klart att landskapets tillgångar kan vara slut 2012. Det nya lagtinget kommer alltså till
tömda kassor och får fatta beslut om en eventuell upplåning. Såtillvida man
inte för 2012 har nått, det som finansminister Perämaa säger, en budget i balans för det året. Det var väl så, i alla fall för några år tillbaka, att det var år
2012 som vi skulle ha i sikte. Man trodde att budgeten skulle vara i balans
2012. Men ännu krävs det en hel del att göra.
Om man kokar ner vad landskapsregeringen har gjort de senaste åren så
anser jag att man har osthyvlat, man har pressat luften ur budgeten, tagit
bort bostadslånen och sedan har man begärt att de anställda ska vara med
och spara genom att ta avstå från semesterpenning och lön.
Jag har lämnat i min motion och det har resulterat i en reservation. Efter
hörande kan man konstatera att detta med permitteringar har betytt mycket
bekymmer för landskapsregeringen, tror jag. Det har betytt mycket problem,
mycket jobb och många timmar av många anställda. Det är sådana timmar,
arbete och tid som kunde ha gått till ett mera konstruktivt arbete i en tid när
det är nödvändigt med strukturella förändringar.
Man har i dagsläget skapat en situation där det har uppstått stor orättvisa
mellan olika grupper av anställda. En del får avstå mycket, en del behöver
inte jag avstå någonting och andra avstår lite grann. För majoriteten är det
antingen frivilligt eller genom permittering, en halv månadslön.
Nu har det gått så mycket tid så jag ser det naturligtvis svårt för landskapsregeringen att backa i den här processen. Permitteringarna har använts som
ett sätt att få de anställda att gå med på dessa frivilliga åtgärder. Man kan
bara beklaga att man tog till det här sättet att få ned kostnaderna på lönemomenten. Jag tror att man kunde ha hittat motsvarande inbesparingar
inom verksamheterna om man istället tillsammans med de anställda hade
försökt hitta lösningar. Det var inte så lyckat att knyta besparingarna bara till
lönemomenten.
Att landskapsregeringen nu lovar att det inte blir några permitteringar och
den här typen av åtgärder för 2011 får vi ta som ett tecken på att man har insett att det kanske inte var värt besväret. Vi får komma ihåg att humankapitalet och de anställda också är ett mycket viktigt kapital som behöver värderas och tas om hand.
Det finns mycket kostnader i den här budgeten, det berör både asfalt och
det berör Skarven. Och tyvärr verkar det som att det kommer att behövas juristkostnader också i kölvattnet efter den här permitteringskarusellen.
Det behövs fortfarande strukturella förändringar som är betydande, vilket
utskottet skriver i det här betänkandet. Man kan alltså inte hyvla vidare och
frysa in verksamheter som man har tänkt att ska vara livskraftiga för framtiden och som har stor betydelse för Åland som helhet.
En förändring som landskapsregeringen anger som en av de viktiga när det
gäller att ge bestående förändringar och bestående effekter på budgeten
framöver är gymnasieskolan. Den framställningen kommer nu till lagtinget
idag. Den förändringen kunde ha gjorts redan för tre år. Ltl Anders Eriksson
talar om förlorade år. Här har det gått tre förlorade år. Jag hoppas att det i
den här framställningen finns kalkyler över på vilket sätt och i vilken storlek
landskapsregeringen anser att det nu går att hitta inbesparingar inom den
här sektorn.
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En annan sektor som nämns vad gäller strukturförändringar av bestående
karaktär också i budgethänseende är skärgårdstrafiken, näringsavdelningens
olika enheter och den kommande kommunstrukturreformen.
Det är alltså viktigt att fokus fortfarande mera ligger på de stora förändringarna snarare än på små frågor. Där får vi invänta ytterligare besked inför
budgeten 2011.
Vad gäller pensionsfonden så hade utskottet en omröstning. Finansutskottet har ju efterlyst vid flera olika omgångar en långsiktig strategi för pensionsfondens kapital, hur det ska förvaltas och hur det ser ut med inbetalningarna
respektive täckningsgraden för framtiden. Här minskar nu pensionsfonden i
en snabbare takt än vad man fått tidigare har befarat, vilket landskapsregeringen själv säger i sin framställning. Det är nu viktigt att strategin görs och
att den också tilldelats lagtinget.
Det som ltl Sundman och jag röstade om var om en något skarpare skrivning till landskapsregeringen, eftersom det är något irriterande när finansutskottet och lagtinget tar beslut och så levereras det inte någonting från landskapsregeringens sida.
Jag tror att det är bra att landskapsregeringen funderar noga över hur man
ska få till den nettofondering av fonden som man har eftersträvat. Med det
här maximala uttaget på 75 procent så kan det nog bli svårt. Tack, herr talman.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Jag måste inledningsvis säga några ord om gymnasialstadiereformen. Ltl Gunell kallade det för tre förlorade år tro för att man
inte har fått fram lagstiftningen. Den skillnaden som nu föreligger är att
den här landskapsregeringen hade kraft att få igenom en sådan reform,
åtminstone att få en lagstiftning levererat till lagtinget. Den förra landskapsregeringen, där ltl Gunell hade ansvar för de här frågorna, klarade
inte av detta. Var sedan ansvaret ligger kan man alltid diskutera.
När vi presenterade tilläggsbudgeten, som nu behandlas här, sade vi
att den här lilla spirande förhoppningen om någonting bättre ändå inte
ger utrymme för nya kostnader. Ltl Gunell sade i samband med remissen att detta nu var så positivt att vi inte behövde göra några inbesparingar nu överhuvudtaget. Inbesparingarna kunde vi skjuta fram till år
2012, det sade ltl Gunell då.
Ltl Camilla Gunell, replik

Om vi börjar med gymnasiereformen så har jag nog en helt annan bild
än den som minister Mats Perämaa har. Landskapsregeringen satt på
kammaren först under ganska lång tid och pysslade ihop en utvecklingsplan. Den lämnades över till lagtinget som i princip sade att inte
planen godkändes. Kulturutskottet kom med skrivningar om att landskapsregeringen måste göra en riktig reform där man slår samman skolorna. Landskapsregeringen fick gå hem och göra om, man vi fick ta
fram lagframställningen från 2007 och skriva om den till vissa delar.
Först nu kommer den till lagtinget. Huruvida lagtinget tar den med eller
inte återstår fortfarande att se. Men jag hoppas att det ska bli en riktig
skolreform, det har jag eftersträvat i många år.
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Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Just det är ju avgörande om lagtinget får en lagstiftning att
behandla. Nu finns en lagstiftning här att behandla. Diskussionerna ska
bli oerhört intressanta. Jag hoppas också att det ska leda till reformering
av gymnasialstadiet. Det i sin tur leder till att vi kommer att ha ungdomar som, via sina studier i våra gymnasieskolor, kommer att utvecklas
bra som människor och producera för samhället framöver.
Tillbaka till det som ltl Gunell sade i samband med remissen. Då sade
ltl Gunell att nu är det så positivt att nu behöver vi inte spara någonting
alls, det kan vi skjuta till 2012. Då skulle vi ha stått inför ett stort lån.
Ltl Camilla Gunell, replik

Nej, jag har sagt gång på gång och som jag fortfarande vidhåller att det
är strukturella förändringar som måste göras och inte de här kortsiktiga
inbesparingarna som t.ex. permitteringarna. Det värmer en gång men
sedan är det slut. Minister Perämaa vill ju inte ens göra det flera år i rad
utan han har lärt sig av den här läxan. Nåväl, det är bra på det sättet.
Men fortfarande är det de reformer som behövs som innebär en långsiktig effekt på budgeten. Där har ju minister Perämaa själv lyft fram flera
områden där han ser att inbesparingar ska kunna göras. Det är inom
gymnasieskolan, skärgårdstrafiken, olika enheter inom näringsavdelningen och kommunstrukturen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Folke Sjölund, replik

Herr talman! Ltl Gunell tog upp statsskuldsproblematiken. Under dessa
dryga två år som lagtinget har suttit så tycker jag att socialdemokraterna
har fört överbudspolitik som ska finansieras med lån. Det har varit socialdemokraternas recept. Det betyder att om vi skulle följa socialdemokraternas finanspolitik så skulle detta med budget i balans 2012 bara
vara en önskedröm. Det finns inte en chans att komma fram till någonting sådant. Underskotten skulle permanentas med socialdemokraternas
politik. Under de här åren har man föreslagit ungefär 30 miljoner i
kostnadsökningar. I många av de här åtgärderna har det varit frågan om
permanenta driftskostnadshöjningar. Jag tycker nog att någon slags
konsekvens och logik i socialdemokraternas budskap skulle vara bra.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Socialdemokraterna har framfört möjligheterna att uppta
lån vid enskilda investeringsprojekt. Man bör på allvar diskutera om
man bör tömma alla resurser innan man upptar lån, eller om det är klokare att uppta lån i god tid för särskilda investeringar och sedan göra
normala avskrivningar på de investeringarna? Det är den tanken vi har
fört fram i samband med budgetbehandlingen för 2010. Jag vidhåller att
det är viktigare att ödsla krafterna på sådana reformer som har en bärkraftighet. Där det blir ett ekonomiskt utfall också på sikt och inte kortsiktiga små sparåtgärder som bara irriterar och försämrar för sådana
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verksamheter som ändå behöver vara livskraftiga för framtiden och för
samhället generellt.
Ltl Folke Sjölund, replik

Att föra en aktiv konjunkturpolitik genom att låna till särskilda investeringar det är ju klassisk konjunkturpolitik. Det är inget problem med
detta. Men däremot föreslår socialdemokraterna en hel del förändringar
och förbättringar inom socialskyddssystem osv som betyder permanenta
driftskostnader för framtiden. Det är detta som inte går ihop. Gunell
pratar mycket om strukturella förändringar. Vilka strukturella förändringar menar hon? Kom med exempel! Hur ska de genomföras? Det är
lätt att stå här och ropa på strukturella förändringar, men var finns konkretismen i det? Slutresultatet av socialdemokraternas politik är att man
skuldsätter sig så att man inte ens klarar driften, utan måste låna till
den, vilket leder till att våra barn och barnbarn ska betala de skulder
som socialdemokraterna vill att vi ska ta upp.
Ltl Camilla Gunell, replik

För det första så är det en enorm överdrift i det som ltl Sjölund sade.
Landskapsregeringen säger ju själv att man för en aktiv konjunkturpolitik, vilket man kan diskutera. Vi vet också att det är PAF-medel som vi
har investerat med under många år, i sjöfartsmuseet, KK-huset och allt
annat. Intäktssidan när det gäller PAF-medel ser nu också ut att bli något helt annat. Vi måste diskutera hur vi ska finansiera investeringsprojekten framöver. Då kommer alternativet med lån naturligtvis upp. Vi
måste ju tro på framtiden, vi måste ju fortsätta att investera också på
Åland och också inom det offentliga. Det är jätteviktigt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! När man läser reservationen som ltl Camilla Gunell har
ställt, avseende sin finansmotion om att man ska återta permitteringsbeslutet, så märkvärdigt nog talar hon där om okynnes permitteringar,
vilket är ett konstigt ord i det här fallet. Anmärkningsvärt är att man i
hennes anförande just hörde ltl Gunell säga att det egentligen är för sent
att göra det här, med andra ord tar hon tillbaka det. Det är ändå bara
några dagar sedan reservationen skrevs där Camilla Gunell fortfarande
anser att man ska återta beslutet. Det är ju lite både och, som vi nu hör
från talarstolen. Är det bara ett spel för galleriet? Ltl Gunell är väl medveten om det är många inom förvaltningen som har lyckats med frivilliga åtgärder.
Ltl Camilla Gunell, replik

Landskapsregeringen själv aviserade permitteringar som en möjlighet i
samband med budgeten för 2010. Till detta sade oppositionen i sin helhet, tror jag, nej, permitteringar var inte det rätta sättet. Vi vet att permitteringarna har använts som ett sätt att få de anställda att gå med på
s.k. frivilliga åtgärder. Det är en sak om man gör en frivillig överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd och båda är nöjda med det.
Då är det okej. Men det är inte okej när man använder permittering som
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ett hot. Jag tycker att den här processen har visat att det här var ett tilltag som faktiskt inte har varit lyckat. Vi har sagt nej till det här hela
vägen. Jag hade hoppats att landskapsregeringen i det här skedet skulle
kunna tänka sig att omvärdera frågan. Jag har sett att man inte kommer
att backa därför att det har gått så mycket tid, man har lagt ner så mycket pengar och kraft på det redan.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Skulle man händelsevis kunna återta det här beslutet, som
förslaget ligger i reservationen, då skulle det bli verkligt orättvisa lösningar mot dem som redan har åstadkommit frivilliga lösningar. Det är
synnerligen anmärkningsvärt att man för fram det på det sättet. Dessutom vet vi att ltl Gunell också är medlem i ÅHS styrelse där diskussionen
många gånger har handlat om på vilket sätt man kan åstadkomma dessa
frivilliga lösningar. Många lösningar har varit frivilliga, det har inte varit
något tvång. Man har valt det. I slutändan blev det endast 14 personer
som behövde permitteras. Nu återstår lärarna som bara ser svårigheter.
Det anmärkningsvärda är att man i en reservation lägger ett förslag som
man samtidigt från talarstolen säger att inte ska genomföras. Det var det
vi just hörde.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag anser att det inte ska genomföras, vilket jag har sagt hela tiden. Jag
anser det fortfarande. Men jag inser ju att landskapsregeringen inte kan
och kommer att backa i den här frågan. Landskapsregeringen tänker
driva det här, vad det nu för med sig för konsekvenser och redan har fört
med sig för konsekvenser. Jag tycker att man ska vara väldigt försiktig
när man använder ordet rättvisa vad gäller den här frågan. Det är inte
heller rättvist som det är idag. Det är säkert en ambition som man har
haft, men utfallet blev inte rättvist.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, herr talman! Jag ska börja med att tacka utskottets ordförande och
medlemmar för ett bra betänkande. Utskottets ordförande har redan presenterat betänkandet så jag ska försöka att upprepa så lite som möjligt. Men en
sak som vi i utskottet hörde behöver en kommentar. Det gäller Greklands
svaga ekonomi. Vi bör vara beredda på att det kan sprida sig inom euroområdet. Utskottet fick också signal om att det är en del betalningsproblem även
i några andra länder, men som utskottet skriver det är svårt att bedöma vilka
effekterna blir.
En intressant åsikt, som framkom under hörandet, var att när det närmar
sig val har politiker en tendens att se mer optimistiskt och aningen för ljust
på framtidsutsikterna medan t.ex. tjänstemän och prognosmakare är lite för-

1102

siktigare och lite mer realistiska i sina bedömningar av framtidsutsikterna.
Det är något som är värt att lägga på minnet för det är bara 16 ½ månad till
lagtingsvalet och före det är det riksdagsval.
Mot bakgrund av det som utskottet skriver under allmänna motiveringarna
och det ovan anförda vill jag säga att det finns anledning för regeringen att
hålla extra stadigt i rorkulten för det finns en risk för att de ekonomiska prognoserna kan behöva revideras.
Angående följetongen Skarven; som lagtinget begärde presenteras M/S
Skarven utförligt i framställningen. Utskottet efterlyser i detta betänkande en
redovisning av det totala ekonomiska utfallet när alla kostnader är kända.
När det gäller polisutredningen av Skarven så i den frågan inväntar liberalerna resultatet av förundersökningen och stöder att en opartisk prövning av
ansvaret görs.
I frågan om tjärasfalten tycker jag det känns som trafikavdelningen inte tagit den på allvar. Trafikavdelningen har i en rapport bekräftat förekomsten av
tjärasfalt. Rapporten som är daterad 3 november 2003 borde absolut ha föranlett åtgärder.
Nu litar liberalerna på att regeringen kommer att ta hand om asfalten på
ett hållbart sätt, vilket innefattar både den ekonomiska men även sociala och
särskilt i detta fall hälsomässiga samt miljömässiga sätt.
Herr talman! Den liberala gruppen stöder betänkandet.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Vad gäller Skarven så har landskapsregeringen givit till
lagtinget en ingående redogörelse över de problemställningar vi har i det
ärendet i samband med den här tilläggsbudgeten. Jag hade förväntat
mig att finansutskottet skulle göra en ingående behandling av landskapsregeringens konstateranden och göra sina egna bedömningar som
man skulle förelägga lagtinget för behandling. Nu gör man inte det, utan
man skjuter det här framför sig, det ska komma någon annan gång. Vad
är det för fel på landskapsregeringens redogörelse i förslaget till tilläggsbudget som gör att finansutskottets inte har brytt sig om att behandla
det inför lagtinget?
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Det är inget fel på den redogörelse som finns i tillläggsbudgeten. Inte ska finansutskottet agera domare. I och med att det
här är överlämnat till polisen så inväntar vi resultat av förundersökningen.
Ltl Roger Jansson, replik

Landskapsregeringen har lämnat något ärende till polisen när det gäller
sådant som polisen kan hantera och utreda. Åtskilligt av det som landskapsregeringen här redogör för är sådant som har med vanlig förvaltning att göra. Där skulle det finnas orsak, utgående från landskapsregeringens information, att lagtinget skulle ha synpunkter. Då agerar man
inte domare. Utskottet har ju då som särskild uppgift att bereda de synpunkter inför plenum som lagtinget kan ha i anledning av det som landskapsregeringen här har redovisat. Att blanda ihop detta med polisens
arbete är ju att lägga ut dimridåer. Här har landskapsregeringen tydligt
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redovisat sin uppfattning om hur olika saker har hanterats och delvis
gått snett.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Vi efterlyser ju en total ekonomisk redogörelse. Ska
det sedan utdömas ett politiskt ansvar så vill man nog gärna först se vad
förundersökningen har kommit fram till. Åtminstone resonerar jag på
det viset.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson

Herr talman! Jag tänker ta upp tre saker i mitt anförande. Jag ska försöka
nyansera och berätta fakta om återvinning av asfalt, anskaffning av M/S
Skarven samt ta upp den ekonomiska situationen för landskapet Åland.
Talman! Om vi först tar asfalten, som innehåller koltjära och som inte innehåller koltjära. I början av 2000-talet tog jag som trafikminister upp återvinning av asfalt med trafikavdelningens tjänstemän. Vi kom snabbt överens
om att det är både ekonomiskt och miljömässigt positivt att återanvända asfalten. Före det hade man använt asfalten som bankmaterial i vägkroppar lite
hur som helst. Vi började med att blanda in gammal asfalt i ny asfalt för att
på det sättet spara energi, pengar och miljö. Vi lade ut kall gammal asfalt till
hundra procent som underyta istället för ny underyta. När man bygger en ny
väg så lägger man asfalt två gånger. Först en grövre underyta och sedan en finare överyta. Den gamla asfalten lade vi som underyta. Vi räknade med att vi
tjänade en rejäl slant på detta samtidigt så vann också miljön.
Herr talman! Det var precis det som man idag kallar för hållbar utveckling,
ekonomiskt, socialt och miljömässigt, men skillnaden är att det skedde i verkligheten. Det är bra.
Efterhand kom det fram bl.a. i en utredning att det förekommer koltjära i
asfalten på vissa platser, vilket man var omedveten om i början. Vad skulle vi
göra nu? Vi vände blickarna västerut. Vi visste att i Sverige hade man mycket
koltjära i sin beläggning. Däremot har det varit väldigt lite koltjära i asfalten i
Finland, kanske inte alls. Vi fick besked att man i Sverige hade gjort precis
såsom vi hade gjort. Man lägger ut det som underyta till den nya slutliga ytan,
inte bara kall utan också halvvarm, märkväl, vilket är för mig förvånande.
Man anser i Sverige att det är acceptabelt också för miljöns skull.
Det strider mot EG-direktiven att göra detta. Mig veterligen så är både
Åland, Sverige och resten av Europa med i EU. Det är ju samma direktiv som
gäller. Problemet är att vi hanterar EG-direktivet betydligt strängare än vad
man gör i Sverige. I Sverige för massorna ner till respektive län där miljömyndigheterna och vägverket resonerar om hur man ska behandla koltjärasfalt på ett acceptabelt sätt. Trots att man konstaterar att det är farligt avfall så
lägger man det i vägarna med vissa undantag.
I Sverige säger man att man ska betrakta asfaltmassorna innehållande
stenkolstjära som ett konstruktionsmedel men gör en avvägning avseende
miljö- och arbetsmiljörisk, återvinningsteknik osv. Man säger rent ut att det
är konstruktionsmaterial som ska återanvändas. För mig är det obegripligt att
man inte kan göra det på Åland när man kan göra det några mil västerut.
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Därför vill jag uppmana landskapsregeringen att inte föra bort asfaltmassorna utan ta en ny runda med vår miljömyndighet och tillsammans göra ett
studiebesök till Sverige och se hur de har löst problematiken. Denna resa
skulle kunna ge en besparing på ca 1 miljon euro.
Herr talman! Det här är hållbar utveckling i sin yttersta spets.
För min del var jag nöjd med att ha kunnat initiera ett miljöprojekt som
betyder något rent konkret. Att man nu har krånglat till det kommer jag inte
att ta på mig.
Herr talman! Sedan till bygget av M/S Skarven. Mycket har sagts till
hundra procent negativt i denna sal. Det finns åtminstone 29 skeppsbyggnadsingenjörer i den här salen. Jag är inte skeppsbyggnadsingenjör. Det finns
många åsikter hur man borde göra och inte göra. Jag ska försöka göra en resumé på hur jag ser på bygget av Skarven och dess tillkomst.
Projektet började för många år sedan med olika vallöften. Centern lovade
åtminstone till valet 1999 att Föglö skulle få en ny större färja för att få bort
köerna. Liberalerna hade t.o.m. en bild av dagens Skarven i sitt valprogram.
De andra partierna har också säkert bidragit till att Föglö har fått en bättre
trafik.
Projektet började med att landskapsregeringen tog fram ritningar på hur
en färja förslagsvis skulle se ut. Förslaget godkändes av Föglö kommun, landskapsregeringen och lagtinget i och med att den fanns med i budgeten. Alltså
man var överens om att bygga en stor färja som kunde ta 62 bilar, mer än
dubbelt mer än Knipan som tar 30 bilar. Därför skulle också parallelltrafiken
sommartid utgå. Man hade lite dubier från Föglö. Man hade aningar om att
det antagligen skulle bli lite färre turer, när det blev en större färja, med all
rätt.
Talmannen
10 minuter!
Man kontaktade mig och sade med lite allvarlig underton att man hellre ville
ha två färjor som tar 30 bilar. Med det ville man säkerställa att man fick en
tätare trafik. Jag har förståelse för de åsikterna. Men ekonomin talade emot
det. Det skulle ha blivit väsentligt mycket dyrare.
Herr talman! Kapaciteten till Föglö har således ökat med ca 70 procent,
trots att man dragit ner på turtätheten, vilket måste anses vara generöst i
dessa tider. I och med den stora kapacitetsökningen så kommer resandet
märkbart att öka till Föglö, vilket man redan har märkt. Det är betydligt mera
bilar som kommer till Föglö idag. Det beror på att man vet att det alltid finns
plats. Det här är mycket bra för Föglö, det är till gagn för turistnäring. Kanske
Föglö borde damma av golfplanerna nu när det finns tillräckliga kommunikationer till Föglö. Jag stöder det i så fall.
Dessutom medför den nya fina matserveringen och caféet att det har uppstått på årsbasis 5-6 nya arbetsplatser mot 2 arbetsplatser tidigare. Således
har vi nu klarat av att åstadkomma 2-3 arbetsplatser i skärgården, som
många här i salen säger att man borde skapa. Så har nu gjorts. Man kan trots
allt konstatera att det är Föglöflaggan som vajar i aktern på färjan och då är
det också i Föglö.
Herr talman! Arbetet bjöds ut när alla papper var på bordet. En EUupphandling gjordes helt enligt regelverket. Anbudet var på drygt 12 miljoner. Tillsammans med kostnader för garantier, övervakning, indexhöjningar
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m.m. så kalkylerade vi i landskapsregeringen färjan till ungefär 13 miljoner
euro. Vi visste i och för sig att detta var lite tight. Men vi sade att nu kör vi det
här och försöker hålla igen kostnaderna så mycket som möjligt. Nu gick det
inte riktigt så, herr talman. Som så många andra projekt så blev det dyrare.
Nu är kostnaderna uppe i ca 15 miljoner brutto enligt revisorsutredningen.
Nästa anbud, ett norskt anbud, var på 17,45 miljoner euro, så i vilket fall
som helst så var varvet i Klaipeda betydligt billigare. Vi hade antagligen haft
svårt att ta det nästbilligaste alternativet.
Nåja, som alltid med nya stora komplicerade fartygsbyggen så uppstår det
problem. Det borde vi på Åland som sjöfartsnation veta. En del redare får en
dålig produkt och en del redare får ingen produkt alls. Det är inte så länge sedan som detta hände. Jag anser att landskapsregeringen har fått en bra produkt till ett förmånligt pris. Mina kontakter till den här branschen säger att
om man skulle bjuda ut detta projekt idag så skulle knappast 20 miljoner
räcka.
Herr talman! Sedan kommer vi in på driften av Skarven. Mycket har sagts;
dubbelt högre bränslekostnader och mycket högre bemanningskostnader osv.
Faktum är att Skarven drar ca 300–320 liter bränsle per timme vid isfri gång
och Knipan drar ca 280– 290 liter per timme. Således kostar Skarven på årsbasis 50 000 euro mera i bränsle. Men vi sparar 120 000 i parallell trafik i
och med at Skarven är så mycket större.
Det är exakt lika många besättningsmedlemmar som på Knipan, 16 personer. Det kan vara något dyrare beroende på vilka befattningar man har, men
det är försumbart i dessa kostnader.
Den dagliga servicen och underhållet kan vara något dyrare i och med att
det är flera maskiner och motorer som ska underhållas. Men man kan konstatera att ett nytt fartyg kräver mindre renoveringar än ett gammalt fartyg. Således kommer kostnaderna per befraktad enhet att sjunka på Föglölinjen, vilket är min bestämda uppfattning. Vad är bättre än det i dessa tider?
Herr talman! För min del är jag glad och jag har också känt en skyldighet
att fullfölja det som många politiker lovade inför flera val, alltså ett nytt större
fartyg till Föglö. Att öka en kapacitet till en skärgårdskommun med 70 procent är något att bita i för dagens ansvariga.
Till sist, herr talman, vill jag säga några ord om den ekonomiska situationen för landskapet Åland.
Under många år har landskapet haft en mycket bra ekonomi. Detta har alla
vetat och många har velat att landskapet skulle öka servicen på de flesta områden. Så har det också gjorts under många år. Mellan 1995 och 2007 kunde
landskapet trots ökad service spara ca 120 miljoner euro.
Tyvärr är det så att under denna mandatperiod kommer landskapet att gå
back med ca 100 miljoner. Således kommer det vid nästa val bara att finnas
ca 20 miljoner euro kvar i landskapets numera allt tunnare plånbok.
Utgifterna har bromsats något, men inte tillräckligt. Det är inte lätt men
det finns ingen återvändo. Det måste bromsas in mera. Nu måste landskapsregeringen och vi i lagstiftning ta ett mycket stramt budgetförslag inför 2011
och också visa en plan för 2012 och 2012. Något vallöfte kommer det inte att
vara frågan om. Nu, herr talman, gäller det att prioritera. För min del prioriterar jag vård, skola och omsorg. Tack, herr talman.
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Talmannen
16 minuter.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Bortsett från längden så var det ett mycket bra anförande
som ltl Karlsson höll.
När det gäller tjärkolsasfalten så kan jag förstå att ltl Karlsson med
sin bakgrund och sakkunskap är frustrerad över den situation som har
uppstått. Jag är frustrerad och har framfört det flera gånger. Ltl Danne
Sundman har skrivit en mycket bra reservation när det gäller detta. Går
det inte att få nuvarande trafikministern och centern att lite vila på hanen och inte förstöra mera pengar än vad man har gjort? Jag kan tänka
mig att ltl Karlsson kanske har försökt göra något åt detta, men jag frågar ändå.
Jag tycker också det är bra att ltl Karlsson, oavsett det negativa som
har varit runt Skarven, vågar stå upp för de tankar som han har haft.
Alla mynt har ju två sidor.
Jag har många gånger frågat efter varför det inte finns bankgarantier
för förseningsböterna? Kan ltl Karlsson svara på det? Från landskapsregeringen har det inte gått att få något svar på detta.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Först om koltjärasfalten, jag vet inte hur långt det har
framskridit. Det kan jag inte svara på, jag har inte den exakta insynen.
Jag hoppas att det går att svänga skutan. Går det inte, så går det inte.
Jag har en förhoppning i alla fall.
När det gäller bankgarantin så i anbudsförfrågan fanns det bara en
varvsgaranti med. Därför valde vi, på mitt initiativ, att ta en extra bankgaranti i Swedbank, vilket vi också gjorde. Var det sedan fallerade vet jag
inte. Jag vet att det upprepade gånger kontrollerades upp att det fanns
en gällande bankgaranti. Varför det sedan inte fanns med kan inte jag
svara på. Allt detta är ju under utredning, t.o.m. av polisen. I sinom tid
får vi se vem som får stå till svars för det.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller tjärkolsasfalten så tyvärr, ltl Karlsson, beslutet är taget om
vilken firma man ska anlita på den finska sidan för att ta hand om asfalten. Ibland när det gäller dåliga beslut då är det fart på, men sådana beslut som är viktiga, som t.ex. näringsrätt, då händer det aldrig någonting, men det får vi återkomma till.
Sedan när det gäller bankgarantin om jag har förstått det rätt så var
det i samband med mottagandet av färjan som man ifrån landskapsregeringens sida tillät att bankgarantin upphörde. Det är ju detta som är det
stora mysteriet. Förhoppningsvis kan man så småningom få ett svar på
hur detta kunde vara möjligt.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Jag vill helst inte kommentera just den biten. I och med att
centralkriminalpolisen är inblandad, genom en anmälan som till med
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kan ge två års fängelse för den drabbade, så väljer jag att hålla en låg
profil, med hänsyn till mig själv.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Det stämmer att vi i Föglö hade lite dubier till den
nya färjan. I ett skede tackade vi till och med nej. Efter lite övertalning
och projektledarens charmresa till fullmäktige i Föglö, där löftet gavs
om att turlistorna skulle hålla även i framtiden, så tackade kommunen ja
till färjan.
Vi har märkt i synnerhet under våren att det är längre kör till Föglötrafiken. Det är en hel del bilar som ska över till Föglö. Trafiken har
ökat. På grund av indragna turer så blir det mera bilar på varje tur. Det
händer att folk blir kvar.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Jag vet inte om jag kan kommentera det så mycket. Men
trots allt är det 70 procent högre kapacitet på Föglöfärjan idag. Det torde
vara betydligt mindre bekymmer än tidigare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag tror att jag på mångas vägnar kan ställa frågan om det
finns en marknad för Skarven? Jag skulle inte tveka. Å andra sidan så
tycker jag att det är bra att ltl Runar Karlsson har redogjort för att Skarven faktiskt är ett bra fartyg och motsvarar beställningen.
Det var ett vallöfte 1999. Åren efter var det tal om flakfärja som skulle
kunna gå utan att vända. Men de här klaffarna har ju inte riktigt fungerat. Det som jag undrar, och som kanske är lite märkligt i den här affären; när blev flakfärjan en flak- och takfärja? Det har ju ställt till bekymmer när det gäller deplacement, kostnader och allting sådant. Det
beslutet borde få sin förklaring, tycker jag.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! I och med att ärendet är för polisutredning så väljer jag att
inte gå in mera i detalj. Vi låter polisen göra sitt jobb, precis som landskapsregeringen har velat.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det kan ju vara så. Angående frågan om att sälja Skarven
och gå in för ett annat koncept som var tänkt, antingen kortrutt eller två
mindre färjor. Skulle detta kunna tänkas vara en ekonomisk fördelaktig
lösning? Jag blev intresserad av marknadsvärdet på 20 miljoner för
Skarven. Det skulle ju vara en bra affär.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Det är stor skillnad på marknadsvärdet och vad det skulle
kosta landskapet att få en sådan här färja. Marknadsvärdet är antagligen
oerhört lågt i och med att det knappast finns någon trafik liknande i

1108

världen som den trafik vi har. Men jag sade att om landskapet skulle
välja att bjuda ut detta projekt idag så skulle det kosta 20 miljoner.
Om man som politiker har åstadkommit något så nog är det alltid någon som hittar fel på det. Det är bättre att inte göra någonting och gnälla
på andra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Det börjar bli så bittra tongångar så man vet inte om man
vågar replikera, så att inte någon faller i bittra tårar här i talarstolen. Jag
hoppas inte det.
Jag fäste mig vid resonemanget om landskapet som redare. Det är
någonting som man nu har börjat tala om. Sedan jämförde ltl Runar
Karlsson landskapet med andra redare. Jag tycker att det är en jämförelse som inte är relevant i sammanhanget. Ett aktiebolag måste ju investera och driva sina fartyg med vinst. I det här fallet finns det inte sådana krav. Man erbjuder en samhällsservice. Detta resonemang tror jag
att man ska lämna åt sidan.
Serveringen på Skarven innebär onekligen en konkurrensfaktor med
de små företag som finns i den här regionen. Är detta bra?
Ltl Runar Karlsson, replik

Talman! Det sista är ju intressant men ändå en liten konstig kommentar. Det betyder att vi egentligen borde stänga alla caféer på alla våra färjor. Alla caféer innebär ju konkurrens på ett eller annat sätt. Det är
mycket annat som borde stängas runt omkring oss. Vi ville ge resenärerna en bra service. Vi ville åstadkomma nya arbetsplatser i skärgården. Men om det stupar på konkurrens så är det lite tokigt. Jag tycker
att det var en bra grej.
Sedan att jämföra oss med redare så måste man jämföra projekt mot
projekt. Det är klart att det blir problem för landskapet med stora projekt när det bli problem för andra. Så är det ju förstås. Detta ser vi med
allt som byggs som är lite större, det uppstår problem. Skillnaden är
bara att en del projekt syns mera än andra.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag tror nog att det synas betydligt mera i privata företag
eftersom man har kravet på att det ska gå med vinst, vilket det inte behöver göra här. När man inte klarar av projekten så finns det tydligen
alltid skattemedel att späda på med.
Jag tycker ändå att frågan om serveringen på Skarven är intressant.
Jag tycker att ltl Runar Karlsson drar alltför långa slutsatser om han säger att vi måste stänga caféer på alla färjor. Tidigare fanns det inte någon servering från Svinö till Degerby, vad jag vet åtminstone. Det betyder att det är någonting nytt. I samband med detta undrar jag om man
förde någon diskussion om konkurrensen som man då utsätter småföretagare, särskilt på Föglösidan men också på den andra sidan. Skjuter
man sig i foten i sin ambition att vara resenärerna till lags?
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Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Projektet bjöds ut till allmänheten. Det var konkurrensutsatt. Vi resonerade som så att ju mer service det finns på orten desto fler
människor dras dit och då har många andra nytta av det.
Om det kommer någonting nytt stort mitt inne i Mariehamn så får ju
alla andra nytta av det också fast de tillika kan få en konkurrens. Mångfald ger nog mycket mera än ”fåfald”, om man säger så.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Fredrik Karlström

Herr talman! Jag tänkte också ägna mitt anförande åt asfalt. Jag pratade en
hel del om det innan vi skickade ärendet till finansutskottet. Jag har inte ändrat uppfattning när det gäller den frågan. Jag tycker att det här ärendet måste
gå att sköta på ett annat sätt än vad landskapsregeringen inte bara har föreslagit utan redan har gjort. Det är hemskt att man återigen har ställt lagtinget
inför fullbordat faktum. Man har skrivit avtal och antagit en leverantör som
ska transportera bort asfaltmassorna.
Vi håller på att byråkratisera bort oss själva på den här ön. Vi gör det mer
komplicerat och vi gör saker och ting mycket mer komplicerade än vad man
gör i omkringliggande regioner. Ett exempel på detta är just asfalten.
Man kan inte i ett hållbart samhälle bara titta på miljön och miljöeffekterna, man måste också se till ekonomin annars byråkratiserar vi bort oss själva.
Om gränsvärdet 1000 ppm är farligt och 300 ppm som är acceptabelt så då
kan man helt enkelt blanda ut de massor som innehåller 1000 ppm med mera
grus och få ner koncentrationen. Allting i för hög koncentration är farligt.
Exempelvis Coca-Cola kommer till utblandningsfabriken i stora koncentrat
tunnor, och om man dricker det så dör man. Detta är jättefarligt, extraktet är
så koncentrerat. Blandar man ut det så kan man dricka det och det är ganska
gott. Alltså, allting i för höga koncentrationer är farligt. Man kan också göra
någonting åt det så att det blir mindre farligt och går att använda.
Jag anser inte att det är ett hållbart sätt att bedriva verksamhet att betala
någon för att frakta bort asfalten. Man säger att det ska till en deponi men jag
har känslan av att när den kommer till andra ställen så använder de asfalten
på det mesta förnuftiga sättet. De krossar asfalten, blandar ihop den och lägger den som vägfyllnad som man exempelvis gör i Sverige. Det skulle inte förvåna mig det minsta. Man kanske inte gör det första året, men efter några år
när man inser hur man kan göra i dagens EU. Man följer de direktiv som
finns. Men på Åland gör vi det mer komplicerat. Vi följer direktiven till sin
spets.
Jag tycker att vi ska kunna återanvända tjärkolsasfalten som vi har på
Åland. Det kommer mera varenda dag. Tjärkolsasfalten finns på flera ställen i
våra vägar och ligger inte bara i dessa högar. För mig är det självklart att det
måste gå att göra på ett annat sätt än att bara betala för att bli av med problemet, särskilt med tanke på att det i lägre koncentrat är acceptabelt. Om det
skulle det vara DDT eller asbest, där man vet att det är farligt även i väldigt
små koncentrationer, men det är inte så i detta fall eftersom det är acceptabelt under 300 ppm. Blanda ut det då! Är det så att det är farligt om man hettar upp det, ja men hetta inte upp det då! Väldigt enkelt. Det är ett hållbart
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sätt att ta tillvara de problem som vi har ställt till med eftersom vi har tjärasfalt i för höga koncentrationer.
Det, herr talman, var mitt korta inlägg i debatten. Med det vill jag också
understöda förslaget som ltl Sundman lade, att man ska stryka det här anslaget. Tack, herr talman.
Minister Jan-Erik Mattsson, replik

Tack, herr talman! Ett litet tillrättaläggande av det som ltl Karlström
förde fram. Utskottet har inte skrivit det men vi erfor i utskottet att när
massorna transporteras till Riihimäki i Finland så ska de slutdeponeras
där. I Finland har man inte någon vedertagen återanvändning av tjärasfalt därför att det inte finns, åtminstone inte officiellt.
Däremot i Sverige är det exakt så som det står i den här utredningen
som vi hänvisade till från svenska kommunförbundet och vägverket i
maj 2003. Där redogör man mycket bra för hur man använder asfalten.
Värmer man inte upp stenkolstjäran så går den att återanvända i vägbankar som bärlager, även om den innehåller över 1000 ppm. Det görs
så. Precis som jag sade i mitt huvudanförande så har man delegerat ner
den här uppgiften till andra. Som ltl Sundman sade så har man helt enkelt inte råd att göra det på ett annorlunda sätt.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Det är precis det som jag tycker att man borde göra här
också istället föra att transportera bort den. Jag kan säkert tänka mig att
första året ligger massorna nog på deponin och kanske andra också.
Men efter tre-fyra år när man börjar inse att överallt i Europa återanvänds stenkolstjäran så varför skulle man inte börja göra det i Finland?
Om det är ett EU-direktiv som ger möjlighet till det. Vi har då betalat för
transporten, vi har betalat för deponin och det kommer att användas på
samma sätt där som man skulle kunna göra här. Det skulle inte förvåna
mig det minsta. Inte är finnarna dummare än det. Därför tycker jag att
vi ska ta hand om vårt eget avfall här. Där avfallet uppstått, där ska det
också tas omhand. Vi ska inte hålla på att köra bort våra sopor från den
här ön för att deponera soporna någon annanstans. Det måste finnas ett
mer förståndigt och mer ansvarsfullt sätt att göra det på. Vi kan inte
bara betala för ett rent samvete för att få bort de miljöfarliga massorna
till någon annan. Jag tycker att vi ska ta hand om det själva.
Minister Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Till det sista stöder jag också det. Vi brukar säga att vi kan
själva här på Åland. Det tycker jag att vi ska kunna. Har vi tagit hit dem
ska vi också ta hand om dem själva. Vi kan kanske inte säga så mycket
mer om detta. Det som har gjorts, så har gjorts.
Just detta svenska sätt när man gräver upp en vägbana som innehåller stenkolstjära vet man att det följer en massa annat material med,
kanske ren asfalt som har lagts på mycket senare och lite grus ifrån underlaget. Om man kör detta genom en kross för att homogenisera det för
att kunna återanvända det så har man alltid ett lägre värde än 1000 ppm
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i slutresultat. Detta kallas populärt för utspädning vilket då enligt EUdirektivet inte är tillåtet om man läser EU-reglerna på det sättet. Men
någon form av återanvändning och någon form av sunt förnuft borde gå
att använda här. Vi har också fått redogjort för i utskottet hur man betraktar sådana här massor i Danmark och England och det står under all
kritik.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Jag får väl säga som ltl Runar Karlsson; det finns 29 personer här som exakt vet hur man ska hantera stenkolstjäramassor. Det
finns två saker som brister i nedmonteringen. Det är framförhållning
och att man har blandat upp de här massorna. Vi har lagstiftning att
förhålla oss till. Vi vet också att det hela tiden har varit tillåtet att använda massor över 1000 ppm, men det har krävts ett miljötillstånd. Det
är fullt möjligt även idag bara man söker miljötillstånd. Då tar man hänsyn till om det är nära vattendrag, och vad man ska använda det till, är
det nära lekplatser eller är det till parkeringsplatser? Den som har tillstånd idag att bevara de massorna så har tillstånd att bevara massor upp
till 1000 ppm.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Jag inledde mitt anförande med att vi håller på att byråkratisera bort oss själva, inte bara i det här ärendet utan i många andra
ärenden också. Är det så att man vill se till miljön och vill göra en insats
för miljön så tror jag kan det finns betydligt flera sätt att använda en
miljon euro på. Andra sätt som verkligen har någon nytta för den
åländska miljön och som är mycket mera hållbara, ekonomiska och mer
förståndigt sätt att använda de här pengarna på än att transportera bort
massorna och lägga dem på en deponi Finland. Jag anser att detta inte
är ett hållbart, ekonomiskt, miljömässigt och politiskt ställningstagande
i landskapsregeringen. Fokusera om, tänk annat! Jag vet att minister
Sjögren har många andra miljöeffektiva sätt att använda de här pengarna än att ta hand om stenkolstjäran som de facto egentligen inte är ett
problem, när man jämför med hur man exempelvis kan använda massorna i Sverige.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Visst skulle jag gärna sätta 1 miljon på naturreservat eller
förbättra Östersjöns tillstånd. Men vi har ett problem som vi måste lösa
nu. På samma sätt som vi har behövt sanera områden. Vi måste ta hand
om det här och sköta det på ett korrekt sätt. Det är inte tillåtet att blanda
upp cancerogena ämnen som stenkoltjära är. Det är förbjudet enligt gemenskapslagstiftning. Vi har i dagsläget ingen deponi på Åland överhuvudtaget som tillåter att vi skulle deponera massor över 1000 ppm. Vi
har inte någon deponi för farligt avfall. Här har jag gång på gång sagt att
jag skulle vara helt med på att fundera över deponeringsmöjligheter för
Åland. Det är en sak som jag tycker att lite har börjat röra på sig. Men
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det är förbjudet att blanda upp kvicksilver, PCB, DDT och stenkolstjära.
Det handlar om cancerframkallande medel.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Jag är väl dum. Jag förstår inte, hur gör man i Sverige?
Man använder inte över 1000 ppm? Då måste vi ta time out som ltl
Sundman förespråkade. Vi måste titta efter hur man gör. Vi måste göra
som ltl Runar Karlsson sade, fara till Sverige och se på hur man hanterar
det här ärendet. Är det så att alla massor över 1 000 ppm läggs på deponi? Nej, så är det de facto inte. Man har hittat ett annat sätt att lösa
detta på. Jag anser att det är fel att köra i väg massorna till Finland, betala 50 euro per ton och varenda gång vi gräver upp en ny väg så ska vi
göra det igen och skicka iväg massorna till deponi i Finland. Man gör
inte så någon annanstans men det föreslår landskapregeringen att man
ska göra på Åland. Det är inte ekonomiskt, det är inte hållbart och det är
inte miljömässigt på sikt heller. Det måste finnas vettigare, förståndigare och förnuftigare sätt att ta hand om massorna än att bara hänvisa
till en lagstiftning som säger hur vi måste göra. Man blundar och går vidare och tar andra problem. Titta över detta en gång till, gör om och gör
rätt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Talmannen påminner om att bestämmelserna i lagtingsordningen och arbetsordningen att alla anföranden går via podiet.
Ltl Anders Eriksson

Tack, herr talman! Jag ska bara ha ett kort anförande i och med att ltl Roger
Jansson kommer efter mig. Jag ska inte säga allt som han säkert vill säga. Jag
tar bara en kort kommentar här.
För det första när det gäller den ekonomiska översikten så sägs det; ”enligt
landskapsregeringen har den allvarliga krisen inom det globala finansiella
systemet avvärjs genom omfattade multilaterala penning- och finanspolitiska åtgärder.” Så skriver finansutskottet, sedan hänvisar man till finansministeriet. Jag tycker att det skulle ha varit bra om man ifrån finansutskottets
sida skulle ha hört sakkunniga och försökt skaffa sig en egen uppfattning om
det ekonomiska läget. Rubriken är ju faktiskt utskottets synpunkter.
När det gäller siffrorna så brukar jag beskyllas för att jag ägnar mig för
mycket åt sifferexercis. Jag ska inte göra det den här gången. Jag konstaterar
att siffrorna blir lite bättre. Vi får lite större klumpsumman än vad vi har räknat med. Underskotten blir också lite bättre. Allt det där är bra.
Men det som är allvarligt, och det som finansutskottet pekar på, är att man
ändå år 2012 måste ta upp lån om man ska klara av likviditeten och finanserna. Man säger ytterligare att om man inte klarar av de strukturella förändringarna såsom man har skissat på dem så måste man ta upp lån ännu tidigare. Detta är ganska allvarligt. Därför är det all anledning för landskapsregeringen att ha fokus på det.
Det som också är allvarligt är någonting som vi ifrån Ålands framtids sida
har tagit upp redan under den förra mandatperioden, dvs att man plockar ut
ur pensionsfonden. Nu tar finansutskottet igen upp den här frågan och pekar
på att man kommer att få betala en allt större del av pensionerna direkt över
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budgeten. Finansutskottet ser allvarligt på det. Jag håller med det som ltl
Gunell sade om den här problematiken.
Igen riktar jag mig till landskapsregeringen, här uppmanar finansutskottet,
och jag förenar mig i uppmaningen, att man så snabbt som möjligt ifrån regeringens sida presenterar en plan på hur man ska åtgärda den här problematiken, för den är allvarlig.
Jag höll med ltl Gunell i hennes åsikter här, däremot vill jag korrigera
henne lite när hon sade att hela oppositionen var emot permitteringar. Jag
inser, och jag har insett det hela tiden, de politiska problemen för regeringen
att komma någon vart när det gäller den här typen av inbesparingar. Därför
har jag aldrig riktat kritik mot landskapsregeringen även om jag i likhet med
de flesta ledamöter förstås inte skulle vilja ha det här beslutet. Men någonting
måste man göra i det ekonomiska läget vi befinner oss i.
Sedan tänkte jag helt kort till sist beröra de två stora diskussionsämnena,
Skarven och tjärkolsasfalten.
Jag konstaterade att den 27 maj, dagen efter att finansutskottet justerade,
sitt betänkande, så tog landskapsregeringen beslut om att man också skulle
betala för varvets del till skiljenämnden. Det är ju synnerligen märkligt. Jag
noterade att finansutskottets ordförande sade att man inte kände till det här.
Nog är det lite beskrivande att finansutskottets ordförande och trafikministern är ifrån samma parti, men ändå i ett så här pass infekterat och komplicerat ärende så informerar man inte ens varandra om en sådan sak. Nog är
det ju märkligt. 675 000 svenska kronor betalar man nu när det gäller varvets
kostnader. Nog inser också landskapsregeringen att den dagen det går så
långt att skiljenämnden konstaterar att landskapsregeringen har rätt till förseningsböterna, så om inte samma dag så får åtminstone dagen efter så sätts
troligtvis det bolag som har byggt den här färjan i konkurs. Så står vi där vi
står. Det måste ju landskapregeringen också vara medveten om. Det finns ett
gammalt uttryck som jag använde i repliken här i början av den här debatten;
man ska inte kasta goda pengar efter dåliga. Det är det som landskapsregeringen håller på med här.
Lite samma sak är det när det gäller tjärasfalten. Finansutskottets ordförande sade att man har ett mera pragmatiskt sätt att se det i Sverige. Flera
har sagt att man ska göra en studieresa till Sverige och bekanta sig med hur
det är möjligt i Sverige när det inte är möjligt på Åland med de miljöregler
som vi har krånglat till. Här konstaterar jag också att det beslutet är taget,
man har redan anlitat det företag som ska ta hand om tjärkolsasfalten.
Det har sagts i debatten att det har blandats ihop. Mig veterligen så ligger
tjärkolsasfalten där den hela tiden har legat i Gottby. Där hade landskapsregeringen en egen konsult som har tagit prov. Man vet precis vilka gränsvärden som finns i de olika områdena. Det är inte några problem att separera
det.
Ltl Karlström sade; stryk anslaget. Problemet är att beslutet är taget. På
något sätt ju notan betalas.
Jag vill avsluta med att säga att man blir lite förvånad ibland. I vissa ärenden går det oerhört fort och i andra ärenden som själv tycker att är betydligt
enklare så kommer man inte fram överhuvudtaget. Det är märkligt.
En person ringde mig igår och sade att när det gäller borttransporteringen
så har man bekymrat sig över bergkrossen på Lotsberget, fyll krossen nu då
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med detta. Det finns alla möjliga praktiska förslag. Men praktiska förslag faller tyvärr inte landskapsregeringen på läppen.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Ltl Anders Eriksson funderade på varför utskottet inte har
bildat sig sin egen uppfattning om de ekonomiska prognoserna. Det är
nog just det som vi har gjort. Men den passar inte in i de andra prognosverkligheterna. Man ska komma ihåg att det bara är 500 dagar kvar till
vårt val, det är 300 dagar kvar till val i Finland och det är bara 100 dagar
kvar till val Sverige. Det gör att man inte ser riktigt realistiskt på saker
och ting. Detta har vi erfarit under höranden. Därför är prognoserna
som de är, hur otroligt det än låter. Som utskottet skriver mellan raderna delvis så tror vi att uppgången låter vänta på sig. Det är ganska tydligt
uttryckt. De här prognoserna stämmer troligtvis tyvärr inte.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag noterade formuleringen där finansutskottet det skriver; ” de ekonomiska utsikterna är ytterst svårbedömda varför de ovan angivna prognoserna kan komma att behöva revideras.” Det som jag tror är viktigt,
om tiden det medger, är att man försöker uppbåda bästa möjliga sakkunskap i finansutskottet för att försöka skapa sin egen uppfattning om
den ekonomiska situationen. Formuleringen att de ekonomiska utsikterna är ytterst svårbedömda är korrekt. Jag konstaterade ändå att man
har hört representanter ifrån ETLA och ifrån finansministeriet. Men
man har inte hött någon representant ifrån den finansiella sektorn på
Åland. Det tror jag kunde ha varit bra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Jan-Erik Mattsson, replik

Herr talman! Just den finansiella analys som utskottet har gjort, särskilt
stödpaketet som Finland är delaktig i till Grekland, så fick vi en väldigt
noggrann analys och beskrivning av hur det fungerar. Vi ställde också
frågan hur stor risken är att vi blir av med de här pengarna och det
kommer att adderas till vår statskuld? Det gör den inte, den hanteras utanför budgeten just nu. Åtgärderna i Grekland är förknippade med att
de nu fick sitt första lån, det är uppdelat på tre år. Men redan efter tre
månader ska Grekland redovisa lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder, som finns väldigt noggrant stipulerade i krav, för att erhålla nästa
lånerat. Det här är någonting som väcker eftertanke. Hur långt kan man
tvinga Grekland och de övriga länderna som delvis måste göra samma
åtgärder innan det blir för motreaktion? Motreaktionen såg jag redan
när jag var i Grekland. Man bemötte det med generalstrejk.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller statsfinanserna och landskapsfinanserna så är ju det en
del. När man pratar om den ekonomiska översikten tycker jag att det är
viktigt att man har helheten. Jag vågar påstå att man få en hel del bra information från bank- och försäkringsväsendet när det gäller helheten.
Det är den delen som jag saknar åtminstone när jag läste finansutskottets betänkande på och emellan raderna.
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Minister Jan-Erik Mattsson, replik

Tack, herr talman! Att bredda basen för att hämta in kunskap är väl ett
bra påpekande. Jag kan väl lova att syna den här frågan vid finansutskottets nästa möte. I ÅSUB:s rapport finns det ändå en bakgrund i vilka
de åländska bankerna och försäkringsbolagen har medverkat. Det finns
grunder för vårt ställningstagande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, herr talman! Jag delar i mångt och mycket ltl Anders Erikssons
pragmatiska syn på hur man kunde hantera asfalten. Det som är landskapsregeringens största bekymmer i dagsläget är att vi inte själv hanterar det över tidsaxeln. En rad olyckliga händelser har gjort att vi befinner oss i en domstolsprocess, där vi å ena sidan har en dom som säger
att vi ska ta bort asfalten, å andra sidan ett regelverk som vi försöker
följa. Nej, jag tycker inte heller att det är ett hållbart alternativ att för 1,2
miljoner föra bort asfalten. Men i dagsläget kan jag inte få fram en annan lösning som kan accepteras och som dessutom är laglig.
Landskapsregeringen har visat en god vilja här och ett försök till hållbar utveckling. Jag kan också tillstå att jag inte har lyckats fullt ut. I den
situation jag befann mig i september, med en och halv månad på mig att
transportera bort all asfalt, så fanns det inte något annat sätt att komma
fram än att driva det så här.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tycker att det är rätt infallsvinkel att man från myndigheterna i så
brådskande ordning som möjligt försöker följa de miljödirektiv och påbud som kommer. Samtidigt konstaterar man att när det gäller privata
företagare så kan man få vänta upp till år, ett och ett halvt år ibland, på
sina miljötillstånd. Jag tror nog att man kan skjuta på förverkligandet
lite också den andra vägen. Ministern säger att det är en rad olyckliga
händelser som har lett till att man har hamnat i domstolskonflikt också i
det här fallet. När det gäller på vilket sätt man vill lösa det på, att man
bygger upplaget på mark som tillhör konkurrenten som man har hamnat i konflikt med, så känns det inte alldeles bra. Vi lever i små förhållanden här på Åland och det ser väldigt konstigt ut. Det har inte förekommit någon offentlig upphandling. Vad är orsaken till att man bygger
upplaget på den platsen?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, herr talman! Redan i juni i fjol försökte landskapsregeringen
transportera bort asfalten. Då blev det verkställighetsförbud från ansvarig myndighet vilket gjorde att landskapet inte fick röra sina egna massor. Man fick inte transportera bort asfalten någon annanstans.
När det gäller plattan som landskapsregeringen avser att bygga, inte
bara för asfalt utan även för andra ämnen, så känner jag inte riktigt igen
den historiebeskrivning som ges här i lagtinget. Att man på något vis
skulle gynna eller missgynna aktörerna på den åländska marknaden. Det
är frågan om en pragmatisk lösning där man har valt att arrendera ett
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markområde för att där bygga en platta. Det är ett markområde i en
större helhet som till största delen redan är kontaminerat, om uttrycket
tillåts, med miljöförfulande åtgärder och området är på annat vis icke
accepterbart nära samhällen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ministern säger att hon inte riktigt känner igen den bild som ges här i
lagtinget. Nog tror jag att ministern och vi alla vet att det egentligen
finns två stora aktörer på Åland när det gäller den här typen av verksamhet. Det är inte brukligt att man ifrån talarstolen nämner namn på
företag så därför ska jag inte göra det. Men vi kan väl konstatera att den
ena av dessa två aktörer har ett godkänt upplag. Där har man hamnat i
konflikt, man har hamnat domstolsförfarande, som kanske inte är fullständigt avgjort ännu. Istället väljer landskapsregeringen att lösa situationen genom att bygga den här plattan på konkurrentens mark. Nog är
det ett lite märkligt förfarande.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Det börjar bli lite sommarlov över den här debatten. När det
gäller ekonomin så väntar kanske inte någon blomstertid ännu.
Diskussionen om asfaltmassorna och Skarven är förvaltningsfrågor väldigt
mycket. Vi diskuterar dem därför att de är problematiska. Det är viktigt att
konstatera att det har tagits politiska beslut om att man ska bygga den här
färjan. Det får vi alla lov att stå för, åtminstone stå ut med.
När det gäller asfaltmassorna så har det varit aktuellt i mer än tio år tillbaka. Man borde kanske dra lärdomar rent principiellt att man ska göra upphandlingar, att man ska ha hållbarhetstankarna med hela tiden och att man
inte går in och stör konkurrenssituationen.
När det gäller Skarven, om man tar ett billigt anbud så har man ännu
större anledning att vara försiktig när det gäller garantier och kontroller.
För övrigt är det regelverken som lagtinget kan påverka mer än att i efterhand söka syndabockar. Det har vi väl alla lite i de politiska generna, det är så
det fungerar.
Fru talman! För egen del tycker jag det är viktigt att försöka summera det
ekonomiska läget för att kolla upp var vi står. När det gäller den ekonomiska
krisen handlar det om två saker. Det är en finanskris där hela världens finanskris beror på banksystemet och bristande kontroll och reglering och det är
en industrikris, särskilt för exportindustrin som hänger ihop med finanskrisen. Sedan kan man säga att det finns en tredje faktor som kanske inte slår
igenom på Åland, det är lågkonjunktur, som vi har upplevt tidigare.
Man kan också konstatera att Sveriges ekonomi går bra trots finanskris och
industrikris. Finanskrisen har man klarat därför att man har banksystemet i
skick. Ekonomin har man klarat genom konsumtion bl.a. genom aktiv skattepolitik. Man kan naturligtvis diskutera fördelningseffekterna, klyftorna ökar
mellan fattig och rik. Men det blir inte fler fattiga, tvärtom, medelklassen
ökar och vinner. Det betyder att med större disponibel inkomst så reser
svenskarna, särskilt korta resor till Åland. Däremot så övernattar man inte så
mycket på Åland som man har gjort tidigare. Övernattningarna minskade i
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mars och april. Då har många frågat sig i medierna vad det beror på. Är det
dålig marknadsföring eller dåliga strategier?
Om man roar sig med, vilket jag gärna gör när det gäller siffror, att jämföra
med Gotland så har man också där förlorat i större proportion än vad vi har
gjort på Åland. Resemönstret är annorlunda idag. Vad betyder gästnätter och
övernattningar? Det betyder att man kostar på sig lite mer på resan. Det gör
tydligen inte folk i samma utsträckning. Där har vi en sak som bör analyseras
noga. Det är inte några problem med högsäsongen på Åland, utan det gäller
för resten av året. Vi har kapacitet för mycket mer. Nu har vi KK-huset som
har visat att den verksamhet upprätthåller gästerna på det hotellet som finns
i anslutning. Det är väl så det var tänkt med den här infrastrukturella lösningen.
Jag ska kommentera en sak här i förbifarten som kommer upp senare,
gymnasiereformen. Jag är helt övertygad om att struktur -07 hade betytt en
fullständig katastrof för utbildningsväsendet. Jag är tacksam för att centerpartiet drog öronen åt sig och tänkte långsiktigt. Den reformen skulle inte ha
sparat särskilt mycket pengar, egentligen ingenting. Medan den nu kommande reformen har en besparing enbart i strukturen genom resurssamordningarna på en halv till en miljon. Det är svårt att säga hur mycket före lagförslaget är klart. Det är också en ramlag det är frågan om. I budgetsammanhang behöver vi inte bekymra oss för gymnasiereformen. Däremot kanske vi
behöver titta över gymnasiedimensioneringen överhuvudtaget, klasstorlekar,
fokusering och inriktningen osv.
Fru talman! Det har varit väldigt mycket tal om Grekland. Jämförelsen
med Grekland och Åland är långsökt. Till en del så finns det en jämförelse
som kan göras. Det är det som ltl Folke Sjölund sade här om socialdemokraternas överbudspolitik. Man vill ge sociala förmåner men samtidigt har överbuden varit i storleksordningen 30 miljoner. Det är precis det som är Greklands problem. Man har haft ett välfärdssystem som har varit ganska generöst. Men man har inte skapat de ekonomiska förutsättningarna och sedan
fördelat välfärden. Välfärden har fördelats på lån och det har blivit bekymmer.
När det gäller den åländska ekonomin så är förhoppningsvis grundstrukturen sådan att vi har företag som klarar av att konkurrera på marknaderna,
klarar av utvecklingen och som därför kommer att stå sig relativt starka när
konjunkturen går upp och Finlands ekonomi återhämtar sig.
Fru talman! Det talas mycket om strukturförändringar. Det kommer replik
på replik från regeringsbänken om hur strukturförändringarna ska genomföras och vilka strukturförändringarna är.
De viktigaste strukturförändringarna i det här sammanhanget är en kommunreform, det är trafikfrågorna, särskilt skärgårdstrafiken, det är näringspolitiken och det är budget och förvaltning. Det är fyra reformområden där
man inte kan säga; gå ut och gör, det här fixar vi. Det här är områden som
man måste komma överens.
När det gäller kommunreformen så har särskilt frisinnad samverkan, liberalerna och centern varit aktiva på sistone med faktiska reformer. Jag tror
inte på resonemanget att man säger; ska vi ha fem, åtta, två eller en kommun? Det är oproblematiserat.
Frisinnad Samverkan har en lösning där man har funktionsområden, om
jag minns rätt så är det utbildning, hälso- och sjukvård, sociala sidan och tek1118

nik. Liberalerna har lite samma tankegång, men inte att man tar bort kommunerna och ersätter dem med funktionsområden. Jag tror för min del att
man ska vara försiktig när man går in och petar på ÅHS. Det är en organisation som nu fungerar förhoppningsvis allt bättre. Man blir allt friskare.
När det gäller det sociala hade liberalerna en motion, som fortfarande är
under bearbetning, där man ska föra samman specialområden. Centern hade
ungefär liknande resonemang här senast.
Sedan finns det tekniska saker där man för samman olika verksamheter
som gäller teknik, löneräkning och IT osv. Om man nu kommer överens
bland en majoritet av partierna att arbeta vidare på partiplanet med de här
reformerna för att kanske till valet eller strax efter valet göra en reform som
inte behöver betyda att man slår samman kommuner, men det kan betyda
det. Personligen tror jag inte att det behövs. Man måste se på skattesystemet
och se på vilka funktioner som bör sköts centralt. En sådan strukturreform är
inte omöjlig. Om man räknar man ut vad vi skulle spara i kommunerna om
alla kommuner skulle närma sig medeltalet för kostnaderna, de kommuner
som ligger högt skulle spara ner till medeltalet, då har vi en potentiell besparing på 20 miljoner. Det är ungefär det som behövs för att klara av landskapsbudgeten på längre sikt.
När det gäller skärgårdstrafiken läste jag med intresse en insändare där
fyra medlemmar av frisinnad samverkan och en som inte var FS:are uttryckte
att man på Föglötrafiken kan spara 4-5 miljoner per år. Det engelska uttrycket ”Benefit of the Doubt” betyder ungefär att man ska ge skribenterna förmånen att man tvivlar på dem. Jag vill inte påstå att jag tvivlar, men intressant är att man går vidare och faktiskt gör beräkningar på skärgårdstrafiklösningarna.
När det gäller tunnel så rör det sig om en besparing på 2 miljoner per år i
budgeten. Finns det ett förslag som skulle innebära 4-5 miljoner så kan ju
tunneln absolut inte konkurrera med det. Man måste se på hela systemet och
man måste göra kalkylerna.
Sedan har vi näringspolitiken där det finns två saker som man borde fokusera på. För det första, det är marknadsekonomin som är utgångspunkten,
dvs att ta bort hinder. För det andra, det man satsar på ska vara utvecklingspengar, riskpengar. Det borde vara vägledande för en besparing som förbättrar näringslivet, inte försämrar på något sätt.
Budgeten borde nu sättas in i ett långsiktigt system där man, jämfört med
tilläggsbudgeten idag, borde komma ner ungefär 10-15 miljoner till för att ha
en långsiktig hållbar finansiering över en konjunkturcykel. Det är reformer
som landskapsregeringen kan ta som vägkost, om de vill.
Fru talman! Jag berörde i remissen en finansmotion från socialdemokraterna. Finansmotionen uppfyller inte enligt min mening lagtingsordningens
krav på en motion. I motionen finns ett skäl, en motivering till varför man
skulle ta bort permitteringar. Permitteringar är ju inte huvudnummer i landskapsregeringens besparing. Det är en yttersta åtgärd som finns med i paketet. Av 1800 anställda gäller det kanske för något hundratal där man diskuterar permittering. Man ska komma ihåg att alla har möjlighet till frivilliga besparingar. Motionen har alltså skälen till någonting, men det finns inget förslag, annat än i allmänna termer, bara att man ska ta bort permitteringarna.
Det är inte behandlingsbart. En sådan åtgärd skulle betyda att man ändrar på
grundbudgeten i en tilläggsbudget, man ska bryta upp avtal och vissa har re1119

dan gjort sina besparingar. Det är fråga om en summa på över 3 miljoner.
Man kan inte ha ett sådant regelsystem där man bara tycker till, klagar och
utropar alla problem om man inte har alternativ. Budgeten är en handlingsplan i ekonomiska termer. Säger man att man ska ta bort 3 miljoner så då är
det väl inte för mycket begärt att säga vad vi då ska ha istället. Eller ska vi
låna pengar? Ska vi skuldsätta oss?
Går man till förarbetena till ändringen 1992 så framgår det också att allmänna motiveringar kan man motionera om, men då ska de vara i anslutningen till någon sifferstat, årsstaten. Det är klart att vi ägnar mycket tid här i
lagtinget åt klagosånger. Man tar sig den friheten. Klagosånger är jättebra,
men när man har sjungit färdigt borde man säga hur vi ska göra istället. Jag
vill inte påstå att man istället ska jubla över någonting. Det tror jag är för
mycket begärt. Men om man säger i en budget att vi river upp avtal, vi säger
att de som redan har sparat får skylla sig själv att de var för tidigt ute, då
tycker jag att man också ska ta konsekvenserna av sina förslag. Effekten blir
minst 3 miljoner back i budgeten. Man har inte tagit konsekvensernas och det
är värt att tänka på. Om det finns en arbetsgrupp som ser över lagtingsordningen så ska detta tas med. Det är ingenting ovanligt, när man upptäcker
problem så försöker man hitta lösningar, tack.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag fäste mig vid en sak som ltl Olof Erland sade att den här
motionen som har inlämnats inte uppfyller kriterierna för en motion. Är
det då menat som kritik till talmannen att den har tagits upp till behandling? Det är särskilt intressant eftersom det kommer från lagutskottets ordförande som har formell uppgift att, om någon så begär, behandla talmannens beslut om sådant som berör lagtingsarbete t.ex. att
låta bli eller välja att ta upp en motion. Det skulle vara intressant att
höra varför motionen inte uppfyller kriterierna?
Ltl Olof Erland, replik

Fru talman! Jag skulle inte säga att det är kritik. Jag tycker att man ska
granska saker som man tycker är problematiska. Jag har faktiskt skrivit
en promemoria som jag ska överlämna till Danne Sundman. Den heter:
om motioner och lagtingets finansiella ordning eller oordning. Där går
jag igenom förarbetena till detta. Det är sådant som man ska utreda.
Inte är jag ute efter att smälla någon på fingrarna. Jag bara konstaterar
att om det är fritt fram att motionera om allt, utan att ta konsekvenserna
i ett förslag som berör årsstaten, så då får vi en allt vildare debatt. Före
den här diskussionen förra gången sade jag att man i tilläggsbudgeten i
så fall kan diskutera precis vad som helst för att ordet tillväxt står i motiveringarna. Jag tycker att debatten borde koncentreras och renodlas
till det som ärendet handlar om. Det är ingenting märkligt med det.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag understöder uppfattningen att den här motionen inte
borde ha upptagits till behandling. Men samtidigt inser jag att vare sig
motionären eller vi andra har någonting med det att göra. Det är talmannens beslut att uppta den till behandling. Då har vi också tvingats
att behandla den i finansutskottet.
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Jag tar gärna del av promemorian. Det är precis så som ltl Olof Erland säger att det ska vara, ordning och reda på vilka dokument som ska
behandlas och hur de ska utformas för att vara relevanta. Jag tar gärna
en kopia på promemorian.
Ltl Olof Erland, replik

Fru talman! För att avsluta med det som en del brukar kalla floskel
ibland så detta med lagtingets regelverk är en levande process.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Ltl Erland pratar om strukturförändringar. Jag håller med
om att man bör göra det.
Han kom in på skärgårdstrafiken och att spara driftskostnader. Han
nämner också tunneln till Föglö. Jag håller med om att det visar sig att
många av de här investeringarna betalar sig, tunnel till Föglö, bro över
Prästösundet och bro över Embarsund. Problemen som jag känner i salen här, oberoende av vem det är, är det politiska modet när det ska bära
till. Man kommer ofta till att om man har en investering som betalar sig,
som kanske kostar ett tiotal miljoner, så finns det alltid någon som tar
upp att vi måste satsa dessa pengar på sjukvård istället. Då är man ofta
som politiker i offside när man förespråkar det. Jag efterlyser det politiska modet och den politiska överenskommelsen att man verkligen försöker investera sig ur dessa driftkostnader utan att plocka politiska poäng. Nu nämner jag ingen speciell. Det kanske också gäller mig själv.
Där har vi en uppgift, tycker jag.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Olof Erland, replik

Fru talman! Det kan vara en fråga om mod. Jag tror också att det är en
pedagogisk fråga. Jag minns särskilt väl KK-huset som beräknades till 15
miljoner. När det sedan kostade 18 miljoner så sade många att det var
alldeles för dyrt. Men räknar man penningvärdet så var det billigare. Det
är ett problem, penningvärdets förändring. Det andra är det som vi kallar för budgetslitage. Kortrutt är väl typexemplet. Om man investerar i
en bro, t.ex. Vårdöbron, så om man räknar ut vad Vårdöbron har kostat
och vad det skulle ha kostat med färja så ser man ju att det är lönsamt.
Det är bra att göra det rent ekonomiskt. När det gäller tunnel så förefaller det som om man reser ragg utan att ens tänka på att det kanske är
billigare med tunnel, vilket är själva idén.
Ltl Runar Karlsson, replik

Jag håller med ltl Erland. Det kan hända att vi borde få till stånd de privata aktörerna att bygga det här åt oss och sedan betalar vi en årlig
summa åt dem för att komma ur det här. Ska vi få rum i budgeten med
detta så kommer debatten att gå vidare i samhället att satsa dessa
pengar på sjukvården istället. Oberoende hur pedagogiska vi är så
kommer vi inte att nå ut till befolkningen att ta åt sig detta. Det viktiga
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är att man tillsammans här i salen försöker komma överens om att vi
ska lösa det här på ett eller annat sätt så att vi har bättre kommunikationer och också kan spara pengar. Det är en sak som kanske borde föras
över partigränserna. Att det inte är någon som på slutet, inför valet, säger att vi ska satsa dessa pengar på sjukvård, skola eller någonting annat. Det är ganska viktigt.
Ltl Olof Erland, replik

Jag tror att man måste tänka efter. När det gäller strukturförändringar
så är de så omfattande att vi borde ha en så stor majoritet som möjligt.
När man bestämmer sig så går man in för det. Det gäller en ev. kommunreform, skärgårdstrafiken och trafiken som helhet, det gäller budgeten och förvaltningen och det gäller näringspolitiken där fokuseringsoch utvecklingspolitiken är det viktiga. Det finns mycket att göra. Om
man klagar och gnäller så borde alla säga; kom med alternativ, det är vår
uppgift i lagtinget.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Roger Jansson

Fru talman! Frisinnad Samverkan har inte ordinarie representation i finansutskottet. På det sättet är vi lite offside i den behandlingen.
Kollegan Olof Erland var inne på att finanskrisen är basen för samhällskrisen som vi har. Den har i sin tur resulterat i en industrikris. Jag vill gärna
komplettera bilden av Europas situation just nu. Dessa två kriser har på ett
mycket allvarligt sätt fyllts på med en statsekonomikris. Det har visat sig att
länder har förfarit på ett oärligt sätt gentemot både sina medborgare, sig
själva och Europeiska Unionen så att vi idag har fått en EMU-kris och också
en EU-kris som ger nytt bränsle på den tidigare finanskrisen. Det här är en
mycket allvarlig situation som redan har spridit sig. Vi har noterat att det
finns samma förhållanden i andra länder runt Medelhavet men sannerligen
också i några av våra tunga EU-ekonomier.
Sedan har risken för skuldsättning för landskapet diskuterats. Jag har sagt
det tidigare, och jag vill säga det igen, att ålänningarna redan är mera samhällsskuldsatta än alla andra finländare. Det skiljer ganska mycket från
kommun till kommun här i landskapet. Vi har alltså fullt ansvar för den
finska statsskulden. Var och en av oss har fullt ansvar för den finska statsskulden, med det system som vi har idag. Vi i landskapet Åland har också
landets överlägset högsta kommunala skuldsättning, där det skiljer sig från
kommun till kommun. Varje ålänning är redan hårt skuldsatt genom vår andel i dessa båda stora skuldvolymer. Att sedan ytterligare lägga på en landskapsskuld vore absolut förödande.
Vi hade ju faktiskt förslag på att man kunde tänka sig en skuldsättning via
landskapsbudgeten. Det skrämmer mig att man för sådana resonemang.
När det sedan gäller landskapets budget skriver finansutskottet på sidan 3;
”utvecklingen av budgetunderskottet är långt beroende av att sådana strukturella förändringar genomförs som innebär bestående effekter på landskapet driftkostnader”. Här tror jag att man inte har insett det fulla behovet
för detta, även om det är många som talar om det. Jag är bekymrad över att
finansutskottet inte i varje betänkande och inte i det här betänkande speciellt
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tar upp de strukturella förändringarna. I den ordinarie budgeten fick vi ingen
klar bild av det här. Medlemmen i finansutskottet försökte ge en resumé över
det som man diskuterade när det gäller de strukturella förändringar med bestående effekter på landskapets driftkostnader, vilka var fyra stycken.
Gymnasialstadiereformen, har vi fått någon summa från landskapsregeringen på vilken inbesparing det ger? Har vi fått en redogörelse över när vi
kommer att kunna inteckna detta i budgetsiffror? Svar, nej, vi har inte fått
någonting.
När det gäller skärgårdstrafiken, har vi fått några siffror på vad de strukturella förändringarna i skärgårdstrafiken ska innebära för 2010, 2011 och
2012? Vi har inte fått en siffra. Den var visst något resonemang i den ordinarie budgeten om ett par miljoner, men det är allt, inget totalgrepp på det.
Näringspolitiken och näringsavdelningen var det tredje område som man
skulle göra inbesparingar på. Har vi fått någon siffra på vad det skulle resultera i när det gäller de förslag som man har? Svar, nej.
Den kommunala överorganisationen var det fjärde området. Där diskuterar man ännu att man kanske inte ska göra så mycket. Det sista vi läste i tidningen var att det fanns skäl att bibehålla 16 kommuner för att det är en bra
skola för våra politiker. Har vi fått några siffror på det? Nej, det är ganska
mycket snack här i lagtinget. Det må ju vara. Det är värre när det är snack hos
dem som har ansvaret, landskapsregeringen.
Vi är alltså i en svår ekonomisk situation. Staten kommer att dra ner sina
kostnader. Statens inkomster har redan gått ned så kraftigt så att vi har förlorat, på ett antal år, upp mot 30 procent av våra inkomster via klumpsummesystemet. Och så pratar man mycket, då förstår jag också att man har problem med förslaget om permitteringar som borde vara det absolut sista man
försöker vidta i en situation där man är tvingad att spara. Eftersom man är så
dålig på de andra punkterna så tar man till det sista kortet nästan som det
första kortet. Det är regerande det!
Fru talman! Jag går vidare till sjötrafiken, som jag lite berörde i en replik
med kollegan Sundblom. Framställningen är väldigt tydligt när det gäller
hanteringen av anskaffning av Skarven. Åtminstone några av oss har fått, i
anledning av revisorernas arbete, en promemoria av finanschefen.
Min fråga är: Tycker inte finansutskottet att det har varit skäl att behandla
dessa inlagor; inlagan från landskapsregeringen, den kompletterande promemorian från finanschefen och andra uppgifter som finns inom huset och
som inte har direkt med polisens arbete separat att göra, i samband med betänkandet?
Att vi idag dessutom fick reda på att landskapsregeringen har valt att ställa
garantin för motpartens kostnadsandel i skiljemannaförfarandet tycker jag
att är rent skrämmande. Det betyder alltså att man accepterar att motparten
bryter mot upphandlingskontraktet där man har kommit överens om ett skiljemannaförfarande vid fall av konflikt. Landskapsregeringen påtar sig betalningsansvaret. Lika lite som andra debattörer här så kan jag förstå det resonemanget. Uppstår det en sådan situation så ska man naturligtvis genast
stämma motparten och få ett domstolsutslag på att kontraktet ska följas när
det gäller skiljemannaförfarandeprocessen.
Ministern stod här och sade att man måste få en dom. Javisst, skaffa den
domen när motparten bryter kontraktet. Det finns många vägar att vandra
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och de är klara och tydliga. Jag kan inte förstå hur man löser det på det här
sättet?
Finansutskottet avslutar sin text på den här punkten med; ”utskottet uppmanar landskapsregeringen att redovisa det totala ekonomiska utfallet av
uppmärksammade fel inklusive förseningsböter och garantiåtaganden för
lagtinget när alla ekonomiska transaktioner och kostnader är kända.” Här
får vi nu en tidtabell som vi inte vet någonting om. Den kan bli hur utdragen
som helst. Polisutredningen kan ta väldigt länge. Under tiden försvinner och
slutar personer som är i ansvarig ställning osv. Jag tycker att landskapsregeringen tog tjuren vid hornen och gjorde en bra redovisning i tilläggsbudgeten.
Den borde ha resulterat i att vi i lagtinget hade kommit igång med att utmäta
det politiska ansvaret för det som har hänt.
När det gäller frågan om de två reservationerna som finns i betänkandet så
har vi diskuterat det i vår grupp. Vi har varit lite oklara på hur vi skulle förfara när det gäller på asfalten. Den diskussion som har varit här tycker jag
ändå ha klargjort att det finns skäl att följa den linjen som reservanten
Sundman har tagit i den här frågan. Reservanten skriver avslutningsvis; ”det
första steget man måste ta är således att förlikas i processen med det här
privata företaget för att få tid att fundera på hållbara lösningar på detta
problem”. Åtminstone för min personliga del håller jag helt med om detta.
Sedan har landskapsregeringen tydligen, medan vi behandlar budgeten här
i lagtinget och före vi tar ställning till tilläggsbudgeten på 1,2 miljoner, valt att
bortse ifrån lagtingets budgetbehandling och göra en beställning som faller
inom ramen för 1,2 miljoner. Jag antar att man skriver i det kontraktet; under
förutsättning att lagtinget beviljar medel. Annars har vi ytterligare en mycket
besvärlig parlamentarisk ansvarssituation mellan lagtinget och landskapsregeringen. Därför frågar jag landskapsregeringen: Har man en sådan kompletterande passus i den beställningen som man har gjort som var på en kvarts
miljon euro?
Avslutningsvis, fru talman, när det gäller permitteringar så har vi haft
samma grundinställning som socialdemokraterna, som jag har redogjort för
här många gånger. Vi tycker att det är svagt att man 2010 tar till en sådan här
metod eftersom vi för vår del har pekat på så många besparingsmöjligheter i
2010 års budget som till och med är större än den besparing som man uppnår
med dessa permitteringar. Men, vi har konstaterat att regerandet har till den
här delen redan gått för långt. Det går inte längre att backa i den här frågan.
Så där har vi samma uppfattning som regeringen har, att det nu för sent.
Däremot motsatte vi oss politiken, men vi förlorade de omröstningarna, därför får vi anpassa oss till det rådande läget. Tack fru talman.
Minister Jan-Erik Mattsson, replik

Fru talman! Ltl Roger Jansson frågade efter huruvida vi har behandlat
den promemoria som finanschefer har skrivit till förvaltningschefen.
Promemorian har vägts in i vårt betänkande. Vi har också erhållit flera
andra promemorior som vi också har vägt in. Vi skriver under budgetdisciplinen, där vi har ett ganska kraftigt ställningstagande, att när det
gäller Skarven så är det inte i det materiella handhavande av Skarven
som sådant som det har felats, utan det är i själva förfarandet vid tillkomsten i det teoretiska arbete som det har felats. Vi skriver också på
sidan 5, under sjötrafiken; ”redan i början av 2000-talet påbörjades
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projektet med M/S Skarven och under projektets gång har fel begåtts,
det har konstaterats.” Men vi föregår inte polisutredningen, revisionsåtgärderna och de åtgärder som vi efterlyser som ska komma i och med
den nya finansförvaltningslagen. Vi ställer en förhoppning till framtiden.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag tror att det ifrån finansutskottet är motiverat att och redogöra för vilken tidtabell man avser att följa när det gäller Skarvenfrågan. När det gäller redovisningen som vi nu fick ifrån landskapsregeringen har det alltså inte resulterat i en behandling i lagtinget som är
heltäckande. Man talar om att man bör komma med det i ett annat
sammanhang. Vilket annat sammanhang menar man? Är det nästkommande tilläggsbudget eller är det om två år eller är det någon form av
meddelande? Vad är det ni har tänkt er? Vilken tidtabell har ni tänkt er?
När ska den här redovisningen komma till lagtinget så vi får ta ställning
till den i plenum? Det politiska ansvaret ska vägas i det här rummet.
Minister Jan-Erik Mattsson, replik

Fru talman! Till det sista när det gäller det politiska ansvaret så är vi helt
överens om att det ska vägas i denna sal. Till det finns det anledning att
återkomma.
Tidtabellen för det övriga äger inte lagtinget, och kanske inte regeringen heller, eftersom det har gjorts en polisanmälan. Man kan inte föregå polisanmälan till den del brott har begåtts. Man kan inte gå in och
utverka straff ifrån regeringen om de brott som eventuellt har begåtts.
Däremot kan man ta ställning till den polisrapport som antagligen
kommer så småningom.
När det gäller den ekonomiska redovisningen så skriver vi att den ska
slutredovisas. Men kanske det finns skäl att den ska det delredovisas i
ett meddelande eller någon annan form eftersom åren går så att vi håller
oss uppdaterade. Det finns alltid utrymme i alla budgeter och tilläggsbudgetar att ta in uppgifter och meddela lagtinget. Jag är lika angelägen
som ltl Roger Jansson i den här frågan.
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! I politiska förtroendefrågor så är det viktigt att parlamentet
håller i tidtabellerna och vet ungefär vad man har att förvänta sig.
Ibland kan man få vänta på regeringens respons olika länge. Här har
faktiskt regeringen responderat på förhand. Man har gjort en bra redovisning i tilläggsbudgeten. När jag nu får det här beskedet från finansutskottet så måste vi överväga att använda oss av lagtingsordningens olika
möjligheter att hålla i tidtabellen och får det här ärendet behandlat på
ett lämpligt sätt är i lagtinget. Det är visserligen begränsade möjligheter
som vi i oppositionen har till den delen. Om inte de två större regeringspartierna är beredda att ta sitt ansvar och försöka få ett klargörande av
det politiska ansvaret fortast möjligast.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland, replik

Fru talman! Ltl Roger Jonsson uttryckte det ungefär som vi vore fullt
ansvariga för Finlands statsskuld. Jag har många gånger sagt att det inte
stämmer. Vårt budgetsystem är beroende av allt utom statsskulden.
Däremot skulle det vara bättre om vi skulle vara delaktiga i Finlands utgifter som norm för klumpsumman i stället för inkomsterna. Det är en
annan sak. Statsskulden innebär att när man har inkomster i Finland
och betalar av på statsskulden så får vi disponera vår andel av inkomsterna fritt. Jag anser att det är ett felaktigt resonemang.
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! Vi får alltså våra inkomster beräknade exkluderat statens
nyupplåning. Men vi deltar i alla kostnader, fullt ut till hundra procent,
som faller utanför behörighetsfördelningen enligt självstyrelselagen. Det
har vi att förvalta själva och ska täckas med klumpsummans kostnader.
Jag hör till dem som menar att hanteringen av statsskulden inte är
någonting som vi har behörighet till enligt självstyrelselagen. Liksom
försvarskostnader och utrikesförvaltning så faller hantering av statsskulden under samma grupp där vi har vår fulla andel av den kostnaden
som finns i statsbudgeten. Det är klart att man kan föra ett teoretiskt
och pragmatiskt resonemang i den här frågan. Man kan ha olika uppfattningar, vilket jag har en viss förståelse för.
Ltl Olof Erland, replik

När räntan på statsskulden och statsskulden som sådan betalas av så berör det inte vårt budgetsystem. Däremot kunde det tänkas att förvaltningskostnaderna, vilka är marginella, att de skulle kunna räknas in i
vårt system på något vis. I detta är ju ändå inkomsterna schablon som vi
har. På inkomsterna lägger man t.ex. nästa år på 10 miljarder i upplåning. Detta har vi ingen nytta av. Det är en finansieringsform som finska
staten har. Vi får ta de hårda nedgångarna nu. Sedan när ekonomin är
god och man betalar av på statsskulden så får vi mera pengar. Det betyder att nivåamplituden egentligen ökar i onödan för vår del. Det är ett
problem för vårt system.
Ltl Roger Jansson, replik

Fru talman! Man kan föra olika resonemang i den här saken. Min uppfattning är att kostnaden för statsskulden, dels kapitala avbetalningar
och dels räntor, betalas av medborgarna i Finland genom uppburen
statsskatt av olika art. Vi ålänningar är med och betalar lika mycket
statsskatt som alla andra finländare som sedan används för det här ändamålet. Det är mitt ekonomiska resonemang i sammanhanget.
Vi ska verkligen akta oss för att dra på oss att våra inbetalda statsskatter, som vi delvis får tillbaka vid klumpsumman, ska användas ytterligare en gång till att betala en statsskuld som vi själva bygger upp.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussion är avslutad. Detaljbehandlingen
vidtar vid onsdagens plenum.
1126

Enda behandling
5

Skattemeddelande
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SjpN 3/2009-2010)
Landskapsregeringens meddelande (M 2/2009-2010)
Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Vtm Gunnar Jansson

Fru talman! Det tål att upprepas, det som vi med jämna mellanrum säger till
varandra, i autonomi ingår per definition tre huvudsakliga elementet; rätt till
lagstiftning, rätt till rättskipning och rätt till beskattning. Av det enkla skälet
att de här tre hänger ihop. Samhället styrs av lagar. Genomförandet av det
som lagarna säger kostar nästan alltid pengar. För att man ska ha en lagstiftning eller en norm i balans så måste man inte bara veta vad den kostar utan
också hur man mäktar finansiera de åtaganden man vidtar genom lagstiftningen.
Vi har ett system där det i en lagframställning ska redovisas vilka effekter
förslagen har för fyra olika saker. Det är ekonomin, administration, jämställdheten mellan könen och miljön. Detta är också en fråga som har debatterats synnerligen ofta här i lagtinget, praktiskt taget vid varje plenum.
När landskapsregeringens, i handlingsprogrammets förutsatta, skattemeddelande kom så var det inom området för det som är synnerligen bekant och
aktuellt här hos oss.
Skattemeddelandet remissbehandlades. Därefter vidtog detaljbehandlingen självstyrelsepolitiska nämnden. Som vi kan se så är nämndens betänkande
kort, mycket kort. Det består nästan enbart av konstaterande. Det innehåller
inte några politiska ställningstaganden. Betänkandet utmynnar i att lagtinget
måtte meddela landskapsregeringen till kännedom vad som anförts i detta
ärende.
Skattemeddelandet innehåller en redovisning för utvecklingen från den
första självstyrelselagens tid fram till nuvarande ordning jämte de utredningar, kommittébetänkande och initiativ med mera som har företagits under
årens lopp i detta ärende, med vilka vi bekantade oss i nämnden. Slutsatserna
i slutet av meddelandet var konkret inriktade på att nu när vi ska reformera
det som man brukar kalla tredje generationens självstyrelse är tiden mogen
för ett paradigmskifte sålunda att inte bara självstyrelselagen utan själva systemet bör vara föremål för reform den här gången.
För detta ändamål tillsattes en kommitté medan detta ärende låg i självstyrelsepolitiska nämnden.
Det har ankommit på mig att leda den här kommittén. Ställningstaganden
till förväntningarna på den redovisas i betänkandet. Nämnden tar också in i
sina synpunkter det som årets ordinarie budgetförslag innehöll och kopplingen till beskattningsfrågorna däri . Nämnden konstaterar att med tanke på revideringskommitténs uppdrag och det systemskifte som förväntas komma ut
ur kommittén så avstår nämnden från att ha andra åsikter i det här skedet än
att den stöder att landskapsregeringen för inledande diskussioner med riksmyndigheterna om behovet av en reform av det ekonomiska systemet och av
självstyrelselagen i enlighet med det uppdrag som den parlamentariska
kommittén har fått.
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Jag kan inte gå in i detalj vad den parlamentariska kommittén kommer att
göra. Kommittén har haft ett möte. Många av oss här i kammaren är medlemmar i kommittén och känner mer än väl till vad vi gjorde vi gjorde vid vårt
första möte. Jag ser gärna också att medlemmar berättar för sina gruppkollegor vad kommittén nu har gjort och förväntas göra framöver. Detta i ljuset av
att kommitténs mandatperiod är ganska kort. Det förväntas att betänkandet,
vars utformning vi själva får besluta om, ska vara klart senast den 29 oktober
i år. Det är naturligtvis med tanke på att det är en fråga om samarbete med
riket. Självstyrelselagen är ju en rikslag, som vi alla känner till. Numera är det
praktiskt taget så att för att åstadkomma förändringar, förnyelser eller reformer av någon substantiell natur så måste det förutsättas i regeringsprogrammet. Alltså i det program som skrivs för den regering som tillträder i riket efter riksdagsvalet i april nästa år.
Fru talman! Så här ser läget ut och ungefär så här resonerade nämnden i
sitt korta betänkande. Tack.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Den 25 februari detta år låg ett länge efterfrågat meddelande på
lagtingsledamöternas bord. Det utlovade skattemeddelandet kom just när
lagtingsledamöterna stod i beråd att gå på vinterledighet. Det fanns således
gott om tid, närmare bestämt åtta veckor, för att ledamöterna skulle kunna
läsa meddelandet och fördjupa sig i det.
Den 8 mars månad det här året inleddes diskussionerna om skattemeddelandet i lagtinget och diskussionerna fortsatte den 22 mars. Det var många
som uttalade sig. Det var långa inlägg. Det var på många sätt en mycket allvarstyngd debatt eftersom frågan ansågs och anses fortfarande som mycket
viktig för självstyrelsens utveckling. Det var också givet att detta viktiga meddelande skulle remitteras till den prestigefyllda självstyrelsepolitiska nämnden för att inhämta lagtingets ståndpunkt i skattefrågan.
Nu skulle lagtinget, en gång för alla, sätta ner foten och ange den fortsatta
färdriktningen i skattefrågan.
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande, som vi nu ser, är minsann
magert. Det innehåller inte några politiska ställningstaganden. Hela frågan
om skattebehörigheten och självstyrelselagsrevisionen i sin helhet har överförts till en parlamentarisk kommitté eller som det sägs i betänkande; ”mot
bakgrund av att den parlamentariska kommittén kommer att överse förändringar av självstyrelselagen som rör beskattningen har självstyrelsepolitiska nämnden valt att inte i detta skede närmare gå in på skattemeddelandet.” Punkt slut! Skattemeddelandet torkade in som lasarettsfrukosten.
Det tycker vi att är i synd. Det är tråkigt med tanke på alla som deltog i debatten och hade både åsikter och förväntningar att det skulle bli någonting av
den diskussionen.
Själv ansåg jag i självstyrelsepolitiska nämnden att ett betänkande givetvis
borde göras på basen av den långa och värdefulla diskussionen i lagtinget.
Lagtingets ställningstagande om skattebehörigheten och lagstiftningstekniken vid en överföring av beskattningsrätten borde sammanfattas i ett betänkande. Ett sådant dokument skulle sedan vara vägledande för den parlamentariskt tillsatta kommitté som nu ska se över hela frågan. Men, nej, det ville
inte heller nämndens övriga medlemmar. Istället förs nu diskussionen vidare
i en kommitté, vilket ur parlamentarisk synvinkel är mycket problematiskt.
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Enligt oss socialdemokrater ska frågor som är av stor självstyrelsepolitisk vikt
debatteras i lagtinget och lagtingets ska fatta de principiella besluten. Men så
blir det inte nu. Nu har vi en kommitté där de sitter några, i och för sig, väldigt kunniga personer, tillsammans med en referensgrupp bestående av experter som ska försöka klargöra lagtingets och regeringens åsikter i denna
viktiga fråga.
Under debatten den 8 mars och den 22 mars betonade många här i lagtinget den stora enigheten. Man framställde det som att frågan om ramlagen
och skattebehörigheten nästan var avgjord, så stor var enigheten. Men tittar
man närmare i de stenografiska protokollen får man lätt intrycket att enigheten väldigt mycket är en chimär. Det rådde då och det råder fortfarande
stor oenighet om vad som menas med ramlag i detta sammanhang. Några representanter för liberalerna och särskilt dess ledare och lantråd förde fram en
modell som närmast är en utveckling av nuvarande system. Medan tongivande politiker i centern varmt förespråkade en ramlag enligt färöisk eller
dansk modell. Just i den här avgörande frågan borde lagtinget nu ta ställning.
Men så blir det alltså inte, utan det är igen den här parlamentariska kommittén som ska avgöra den frågan tydligen också.
Det fanns inte så mycket synpunkter under debatten den 8 mars och den
22 mars på det framtida ekonomiska systemet. Det handlade mest om hur
bra det blir när vi får en ramlag som innefattar skatterätten. När det är fixat
införs ett eget åländsk system stegvis i enlighet med ålänningarnas och önskemål. Stegmodellen har denna lösning kallats.
Under diskussionen påtalade många ledamöter svårigheterna med att
ålänningarna, trots allt, har en ganska stark misstro mot förslaget om egen
beskattning och problemet med att de finländska myndigheterna och politikerna visar ett starkt ointresse för ökad beskattningsrätt för Åland.
I det första fallet, ålänningarnas motstånd mot egen beskattning, slås jag
av hur inkonsekventa regeringspartierna är. I diskussionen om en kommunreform har både centern och liberalerna slagit ifrån sig och sagt att det är frågan om en så grundläggande förändring av det åländska samhället att det
måste komma nerifrån, dvs från folket. Nu har visserligen liberalerna också
detta vallöfte, men jämförelsen är ändå relevant. Om kommunreformen är
beroende av medborgarnas samtycke borde samma sak gälla för en radikal
förändring av vårt ekonomiska system, eller hur?
Att höra medborgarna endast i enstaka fall men inte i alla situationer då
grundläggande ekonomiska och politiska system ska förändras är inte demokrati. Det är mera en form av toppstyrning där politiken saknar konsekvens
och principiell hållbarhet. I båda fallen är partierna dock skyldiga att redovisa
för ålänningarna vad de vill både med kommunreformen och med det ekonomiska systemet.
Socialdemokraterna har i båda frågorna tagit ställning och vi har förankring bland våra medlemmar för den linje vi för här i lagtinget. Medlemsmöte
har den yttersta beslutsmakten i stora principiella frågor som rör deras och
alla andra ålänningars vardagstrygghet och framtid.
I debatten den 22 mars höll ltl Fredrik Karlström ett politiskt anförande
om hur han såg på nuvarande ekonomiska system och på förutsättningarna
för Åland att bedriva en egen beskattningspolitik. Hans anförande var välformulerat och innehöll en politisk vilja och ett politiskt mål. Det var inte
fråga om formen för hur vi ska fatta ett eventuellt beslut. Särskilt mycket
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tyckte jag om formuleringen att det nuvarande systemet vilar på en osund
grund. Med det avsåg ltl Karlström att det är osunt med ett system där politikerna fattar beslut om utgifter och fördelning av budgetmedel utan att behöva ta ansvar fullt ut för inkomsterna. Han jämförde Åland med en tonåring
som omoget spenderar sina pengar utan att tänka långsiktigt eftersom det är
någon annan som får stå för fiolerna.
Socialdemokraternas hemmafru är i en liknande situation. Skillnaden är
att medan tonåringarna inte förväntas ta ansvar för andra, och knappast fullt
ut för sig själva så förväntas hemmafruar ta ansvar för hela familjen och
ibland till och med för ännu fler. Men i båda fallen är de ekonomiska relationerna omogna och ojämnställda. Förhållandet resulterar lätt i disharmoni
och osunt beroende.
Socialdemokraternas förslag, "egna pengar i börsen", är ett program för ett
sundare ekonomiskt förhållande mellan Åland och riket. Det inkluderar inte
rätt till egen beskattning av det enkla skälet att partimedlemmarna kräver
mer utredningar och utförligare svar på sina frågor. Misstron är, trots allt,
rätt stor. Särskilt tvivlar många att Åland p.g.a. sin litenhet ska klara av det
hela. Dessutom är många rädda för att socialskyddet kommer att försämras
vid en egen beskattning. Den här uppfattningen kommer säkerligen att ytterligare förstärkas nu när det tydligen finns en majoritet i lagtinget för att ta
bort den så kallade nivågarantilagen. Den är en sorts konstitutionell säkerhetsventil som lagtinget själv har installerat. Den säkerheten säger att ålänningarna ska ha minst samma sociala förmåner som man har i riket.
Demokratin är förvisso ett beslutssystem i vilket en majoritet bestämmer,
men i de västerländska demokratierna nuförtiden har medborgarnas oförytterliga rättigheter blivit en del av konstitutionen, något som också majoriteten måste respektera.
Nivågarantilagen togs i grundlagsenlig ordning, dvs med kvalificerad majoritet i lagtinget. Syftet med detta var att tydligt visa för medborgarna att
lagtingets försäkrar att ålänningars sociala förmåner ska bibehållas på minst
samma nivå som i riket, om Åland får egen beskattning och friare budgeteringsrätt. Tar man nu ifrån ålänningarna dessa garantier så är det nog risk
för att stödet för egen beskattning ytterligare ökar.
Fru talman! Skattemeddelandets innehåll var inte särdeles klargörande
vad anbelangar regeringspartiernas syn på ett framtida åländskt skattesystem. Allt har nu ytterligare försänkts i mörker efter det antiklimax som självstyrelsepolitiska nämnden betänkande innebär. Den kommittén som nu förväntas reda ut blå-grön-gula härvan har inte en sportslig chans att klara av
sin uppgift till fullo. Redan i slutet av oktober ska kommittén vara klar med
sitt arbete. Den förra kommittén satt i tio år, tror jag. Det förefaller mer och
mer som om de stora självstyrelsepolitiska ambitionerna kanske borde tonas
ner något. Det finns nämligen massor av förändringsarbete som behöver göras inom landskapets egen förvaltning och inom det nuvarande ekonomiska
systemet, likaså inom de flesta politikområden vad gäller lagstiftningen. Jag
kan nämna att vi inte har någon lag om folkhälsoarbetet och inte någon lag
om specialsjukvård osv.
Framförallt bör lagtinget och regeringen vinna tillbaka allmänhetens förtroende genom att ta sig an politiska frågor som rör ålänningarna i deras vardag, istället för att ägna timmar av tanke, möda och kraft på politiska projekt
som ändå förefaller att gå ett mycket ovisst öde till mötes. Tack, fru talman.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Det är som ltl Sundback sade, vi var många som var urväntade på
skattemeddelandet. Jag hörde kanske till de mest otåliga. Skattemeddelandet spretade lite åt olika håll och kanter, fast det fanns ljusglimtar i
det. Ltl Sundbacks sade att det var en allvarstyngd debatt, vilket det var.
Sedan sade hon att det var ett magert meddelande från självstyrelsepolitiska nämnden. Meddelandet torkade in, det försänktes i mörker osv.
Det här förstod jag inte riktigt. Nu har jag i och för sig haft problem med
kallelserna, men de möten som jag har varit med på i självstyrelsepolitiska nämnden så tycker jag att vi har varit relativt eniga. Det finns en
parlamentarisk kommitté tillsatt, varför ska man då sitta i självstyrelsepolitiska nämnden och göra ett dubbelarbete?
När ltl Sundback efterlyser ett betänkande nu så tror jag att hon vill
problematisera och täcka över lite av den u-sväng som jag upplever att
socialdemokraterna faktiskt har gjort i skattefrågan. Det är glädjande att
se att det fortfarande är liv i hemmafrun, vilket inte jag trodde. Tidigare
var man verkligen på barrikaderna när det gäller övertagandet av beskattningen. Nu har man svängt helt hållet. Därför tror jag att ltl Sundback väljer att problematisera.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Hemmafrun har diskuterats mycket under de senaste åren.
Den socialdemokratiska hemmafrun verkar ha varit på väg ut i arbetslivet och stå på egna fötter men har nu blivit tillbakavisad in i hemmet för
att åter igen stå där. Om jag inte minns helt fel så ingick det i "egna
pengar i börsen" att man också kunde avvika från det finska skattesystemet med fyra procent upp eller ner. Det fanns nu inte alls med i ltl
Barbro Sundbacks diskussion. Nu ansåg hon att det inte finns någon tilltro till att vi skulle ha en egen beskattning överhuvudtaget. Jag hör till
dem som i remissdebatten beklagade att hemmafrun var på väg tillbaka
in i köket. Efter detta tycker jag att vi har fått det ultimata beskedet om
att så faktiskt är fallet. Jag är, tyvärr, lite besviken på socialdemokraterna i det fallet.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det beslut som socialdemokratiska kongressen fattade ligger naturligtvis
fast. I det ingår också avvikelsen i frågan om skatteprocenten. Det är en
del av programmet "egna pengar i börsen". I huvudsak ville kongressen
fortsättningsvis att man skulle ha en stark relation till den finska ekonomin.
Hemmafrun får kanske ha ett eget konto och så får hon ha lite tillfälliga jobb, men i övrigt så förblir det nog på det sättet enligt våra partimedlemmar. Det finns tre socialdemokrater här, nog orkar ni väl genomdriva den borgerliga linjen? Problemet är nog mera att man har en
sådan oenighet inom det borgerliga blocket, problemet är inte att socialdemokraterna har en egen linje i frågan. Jag tycker inte att ltl Ehn ska
ligga sömnlös för det, utan han får istället försöka övertyga det borger-
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liga blocket om vilket ekonomiskt system man ska genomdriva och vilken typ av ramlag man ska ha.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag tycker att det är väldigt bra att vi kan tillåta oss att ha
olika åsikter. Jag upplevde att vi var väldigt eniga under en lång tid. Sedan har socialdemokraterna valt av dels tolka de övriga partierna som
att vara väldigt oeniga, och dels har de själva valt att ta steg bort från det
som jag uppfattade som den eniga linjen. Mycket handlar om att frågan
inte vann gehör på medlemsmötet, som ltl Barbro Sundback också sade
inledningsvis. Jag har stor respekt för att man konstaterar att man har
en viss demokratisk gång. Jag förstår inte på vilket sätt som en parlamentarisk kommitté nu skulle jobba fram ett förslag till hur man går vidare med dessa frågor, för att sedan här sedan underställas allmänna val
där varje parti meddelar hur man vill göra den här utvecklingen vidare.
Jag tycker att det är synd, för socialdemokraterna talar alltid om vikten
av att vi ska vara så eniga som möjligt i de här frågorna. Nu tar socialdemokraterna steg för steg tillbaka, när vi kunde hitta varandra på ett
mycket mer positivt sätt.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Vi har demokrati i vårt parti. Den dagen som de andra partierna förankrar den här frågan i sina partier och vi får höra svaret ska bli väldigt intressant. Jag vet inte hur långt man har kommit i den processen. Det är
alldeles uppenbart att den åsikt som jag hade tidigare har jag fått backa
på. Så fungerar demokratin helt enkelt.
Frågan kvarstår, vad menas med ramlag? Den diskussionen har ju redan börjat i kommittén, är det den färöiska modellen eller är det någonting annat? Det vet vi inte. Där borde lagtinget ha sagt vilken färdvägen
är. Hur ska vi ha det med skattebehörigheten? Är det alla skatter som
ska tas över? Ska det tas i ett nafs? Nu uppfattade jag att det fanns olika
uppfattningar i de olika partierna för detta.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Minister Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Jag delar ltl Sundbacks uppfattning om att det finns en hel
del att göra hemma också, absolut. Välfärdstjänster och beskattning
hänger ihop, det finns förstås flera komponenter där.
När det gäller nivågarantilagen så har vi i åratal haft en sämre handikappservicelag. Vi har i åratal haft en sämre utkomstlagstiftning. Inte
har nivågarantilagen heller tryggat ålänningarnas rätt. Det har den inte
gjort, tyvärr.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det är tyvärr så att nu håller mattan på att dras undan för minister Sjögren. Det viktigaste redskapet hon hade haft för att sätta vår sociallagstiftning i skick tas nu bort. Det är sant att lagen inte har tillämpats.

1132

Men jag är alldeles övertygad om att den har varit normgivande för politiken. Jag tror att de flesta politiker här vill att vi ska ha minst samma
förmåner som i riket och till och med bättre. Jag tror också att allmänheten har uppfattat det så. I och med att man tar bort nivågarantilagen
så finns inte de förpliktelserna. Skrivningarna i självstyrelselagen är på
en deklaratorisk nivå. De förpliktigar inte på samma sätt som nivågarantilagen.
Minister Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Vi får säkert återkomma till den här diskussionen. Den är
viktig och den är väldigt intressant. De sociala lagstiftningar som har legat på lagtingets bord under den här mandatperioden, barnskyddslag,
lag om underhållstöd, lag om handikappservice och vi har ett förslag till
en egen pensionärsstödslag, så har jag aldrig någonsin hänvisat till nivågarantilagen. Politiska viljan har varit att reformera och utveckla socialvårdslagstiftningen. På flera områden har vi det faktiskt bättre.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det är precis det som jag försöker beskriva. När lagen tillkom betonade
man så starkt att ålänningarna ska ha minst samma förmåner som i riket. Lagen har varit vägledande även om lagen inte har tillämpats strikt i
alla sammanhang. Det som den inte har kommit åt är att vi kan lämna
lagstiftning åt sidan. Vi har ingen lag om folkhälsoarbetet, vi har ingen
och specialsjukvård, vi har ingen lag om medicinsk rehabilitering, vi har
ingen lag om social kreditgivning och vi har ingen lag om sociala företag
osv.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen vidtar. Först föreläggs betänkandets kläm och därefter motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Enda behandling
6

Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2010 och verksamhet år 2009
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SjpN 4/2009-2010)
Landskapsregeringens meddelande (M 1/2009-2010)
Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Vtm Gunnar Jansson

Tack, herr talman! Självstyrelsepolitiska nämnden vindlade sig den här
gången om att lämna sitt betänkande före sommaren. I fjol blev det lite långt
utdraget när nämnden och andra organ hade ganska mycket att göra med
Lissabonfördraget och dess innehåll. Nämndens betänkande den gången kom
faktiskt väldigt sent på året. Nu är vi här.
Behandlingen av detta meddelande har varit, såsom tidigare, att självstyrelsepolitiska nämnden har handlagt ärendet. Självstyrelsepolitiska nämnden
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har begärt utlåtanden av specialutskotten såsom sig bör i ärenden under unionen.
Utskotten, utom kulturutskottet och finansutskottet avstod från att yttra
sig av naturliga skäl. Kulturfrågorna är ju inte särskilt framträdande i unionen och inte finansfrågorna heller från synpunkten inflytande över dem. Nog
minsann från synpunkter om tillståndet i euroområdet, men det faller utanför behandlingen av detta meddelande.
Nämnden finner meddelandet välskrivet och informativt. Nämnden fäste
sig den här gången, i motsats till i fjol, till materiella substantiella frågor, medan vi i fjol mycket uppehåll oss vid inflytandefrågorna. Nämnden har fokuserat kring de frågor där det finns minst subsidiaritet. Dessa frågor är jordbruk, fiske och sjöfart.
Jordbruksfrågorna behandlade inte nämnden dess mera den här gången.
Däremot ägnas fiskefrågorna ett rätt så långt avsnitt. Problemen inom den
gemensamma fiskeripolitiken är många och kända. Åland har drabbats alldeles särskilt av dessa storskaliga lösningar, t o m tveksamma lösningar för att
inte säga felaktiga grunder, närmast i förbindelse med förbundet för fiske
med drivande garn. Andra ingrepp från unionens sida inom fiskerinäringen
har förekommit och flera är att vänta. Nämnden uppehöll sig vid dem och betonade särskilt vikten av i vårt numera mestadels kustnära fiske att unionens
ingrepp inte får ödelägga möjligheterna för landskapet att idka fiske. Landskapsregeringen anmanas att noggrant följa med de här frågorna och göra
vad man kan för att trygga det som för oss är och har varit ett traditionellt
fiske, särskilt vad gäller tryggandet av fiskebeståndens fortlevnad och de turistiska aspekterna av verksamheten.
Vad gäller sjöfarten, på sidan 3, så har nämnden synpunkter. Unionens
makt över näringen ökar. Redan i samband med behandlingen av självstyrelsepolitiska nämndens betänkande, över redogörelsen för förra perioden, intog sjöfartsfrågorna en framträdande position. Redan då debatterade vi det
faktum att ganska lite återstår nu på det nationella planet inom sjöfartspolitiken. Därför är det en livsavgörande fråga och en livsviktig fråga att Finland
och Åland håller sig på en sjöfartspolitisk nivå som ligger i linje med EU:s
riktlinjer både de gällande och de som snart ska förnyas. Därför att sjöfarten,
om någonting, är en internationaliserad verksamhet och om man inte klarar
konkurrensen inom unionen hur ska man då klara konkurrensen någonstans
utanför.
Det som står i slutet av nämndens synpunkter inom sjöfartspolitiken är
inte direkt en kläm, men nog så nära man kan komma, Nämnden uppmanar
landskapsregeringen att följa den pågående granskningen och vid behov vidta
nödvändiga åtgärder av den gemensamma sjöfartspolitiken. Alla goda krafter
ska förenas i det jobbet.
Här kan jag bara kort nämna att i Mariehamns stad har det tillsatts en sjöfartspolitisk kommitté som leds av fullmäktigeledamoten Roger Nordlund,
som tillika råkar vara lagtingets talman. Även inom den verksamheten, och i
ett mycket gott samarbete med landskapsregeringens vederbörande instanser, märker vi hur starkt och viktigt det är att föra en gemensam sjöfartspolitik inom unionen.
Med dessa korta anteckningar, herr talman, äskar jag bifall till förslaget
från nämnden om att lagtinget antecknar sig landskapsregeringens med-
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delande 1/2009-2010 för kännedom och bringar betänkandets motivering till
landskapsregeringens kännedom, tack.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Vtm Gunnar Jansson tar upp ärendet som vi har behandlat många gånger i lagtinget under de senaste åren. Han ger också en
stor känga till EU:s fiskeripolitik, vilken har varit väldigt förödande för
Ålands del. Det håller jag fullständigt med om. Det förvånar mig att bl.a.
vtm Gunnar Jansson, som är med i regeringspartiet, inte har arbetat för
att regeringen ska förverkliga sitt handlingsprogram, som går ut på att
man ska mildra konsekvenserna av EU:s fiskeripolitik. Hur resonerar
vtm Jansson som tidigare var ordförande för Ålands yrkesfiskare en
gång i tiden?
Vtm Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Det stämmer det var vid en tid när fenomenet EU inte ens
var känt. Det hette möjligen EG eller kanske rentav EEC på den tiden.
Inspirerad av medlemskapet i EU och under den tid jag var medlem
av riksdagens stora utskott så hade jag mycket att göra med den här typen av frågor. Jag såg redan då faktiskt med bävan på det som unionen
planerade och också företog sig. Självstyrelsepolitiska nämnden är lagtingets organ för behandling av gemenskapsärenden och de rättsakter
som både bereds och genomförs i unionen. Självstyrelsepolitiska nämnden uppmanar och uppmuntrar regeringen att göra det som står i betänkandet.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Ärendet heter Europeiska Unionen och Ålandprioriteringar 2010 och verksamhet 2009. Verksamhetsåret 2009 för
yrkesfiskarna har varit katastrofal om man ser det ur politiskt hänseende. Jag skulle gärna ha sett att man hade varit lite mera kritisk till
landskapsregeringen och frågat varför Åland är det enda område i
Europa som inte har tagit konsekvenserna av drivgarnsförbudet? Varför
har man inte lindrat effekterna för dem som verkligen har blivit drabbade? Det är någonting som jag tycker att man kunde ha fokuserat lite
mera tid och energi på. Och inte bara skylla på EU utan även se på sig
själva och vad man har gjort under det senaste året. Faktum kvarstår att
yrkesfisket på Åland är utdöende. Orsaken är mycket det som vtm Gunnar Jansson sade, EU:s fiskeripolitik. Men EU:s fiskeripolitik har också
gett verktyget och möjligheten för de nationella politikerna att åtgärda
problemen, vilket man inte har gjort.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Gunnar Jansson, replik

Tack talman! I fall kollegan Karlström avser toleransstödet, som EU
medger, och vilket syftar till att lindra följderna av problemen med fisket
så har jag tidigare flera gånger talat till förmån för ett sådant toleransstöd. Vi har en mycket speciell del av verksamhet här, dvs de skador som
sälarna åstadkommer.
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I övrigt upprepar jag det som jag sade, som medlem i partiet, ordförande i gruppen och som medlem i självstyrelsepolitiska nämnden så
uppmuntrar jag, precis på det sätt som nämnden här säger, att den gemensamma fiskeripolitiken i EU ska vara så Ålandsvänlig som möjlig i
ljuset av det småskaliga fisket och kustnära fisket.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag vill bara bekräfta att regeringen följer upp de här
frågorna noggrant när det gäller den eventuella förändringen i fiskeripolitiken. Det finns en grönbok nu. Man har ett samrådsförfarande. Vi kan
konstatera att det rådde fullständig enighet mellan riket och oss i de här
frågorna.
Vi vet inte vad som är på gång nu. Om det eventuellt är en vitbok på
gång eller om det blir lagstiftning det känner vi inte till. Det har inte
hänt något mera som vi kan berätta om. Vi följer upp det till hundra
procent.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Åke Mattsson

Herr talman! Social- och miljöutskottet ha givit ett utlåtande angående Europeiska Unionen och prioriteringar för 2010. Som framgår av utlåtandet är det
fyra olika punkter som vi har lyft fram.
Den första punkten är gränsöverskridande hälso-och sjukvård. Det är bra
att landskapsregeringen har det här på sin agenda och att man noga följer
med vad som händer på den här fronten. Det kan skapa ganska stora problem
för ett så litet område som Åland. Det kan bli frågan om patientflykt men det
kan också bli sjukvårdsturism, dvs det dyker upp många människor som använder vår sjukvård, vilket kan vara negativt för de fastboende. Ett litet område med eget sjukhus i ett gränsområde är väldigt sårbart i det här sammanhanget. Vi upplever att landskapsregeringen följer med. Just nu har det gått
stå i den här frågan.
Nästa fråga som vi tittade på var temaåret 2010. Vi fördjupade oss av eget
intresse när det gäller rapport 2007:5 om ekonomisk utsatthet och social
trygghet. Nu var det inte riktigt detta som frågan gällde. I utlåtande koncentrerade vi oss mera på att man inte har uppmärksammat temaåret i någon
större omfattning. Man tyckte att man var med redan från början i de här frågorna. Vi är inte helt tillfreds med detta, men vi har valt att inte göra några
politiska värderingar av det här. Däremot har vi uppmanat landskapregeringen att avsätta resurser för temaåret 2011 som gäller frivilligarbetet.
Sedan kommer vi till det intressanta; den eventuella ändringen av tobaksdirektivet. Det är ett företag som har fått i uppdrag att utvärdera detta och
jobbar för närvarande med det i Bryssel. Man går nu in i ett konsulteringsskede, alla som vill och har intresse har möjlighet att ge sin synpunkt när det
gäller tobaksdirektivet. Tanken är nog att man förväntar sig en stränggering.
Man konstaterar från förvaltningens sida att det kan finnas en liten möjlighet
att man lyfter snusfrågan och den orättvisa som för närvarande gäller på det
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här området för Ålands del. Förvaltningen är med på detta om man jobbar
med den frågan.
Sedan gäller det EU-strategi för Östersjöområdet. Vi konstatera att vi har
väldigt duktiga tjänstemän som har ett erkänt kunnande på det här området
ute i Europa och vars åsikter beaktas ganska långt. Man driver två projekt
ganska hårt just nu inom det här området. Det ena är projektet om våtmarker. Man kommer att avsätta medel. Man har möjlighet att anlägga våtmarker, utan att det egentligen blir någon direkt kostnad för den som anlägger
våtmarker. Man kommer att subventionera våtmarkerna ganska långt. Sedan
är det andra viktiga saker som man jobbar med här. Vi noterar med tillfredsställelse att man ifrån miljöbyrån jobbar ganska intensivt med de här områdena.
En sak som lyftes fram ganska mycket är riktad rådgivning. Man har ett
samarbete med Sverige där man försöker hitta vägar framåt. På det här området är det problem, man har dålig utvärdering av miljöeffekterna av insatserna som har gjorts på Åland. Det är svårt att göra någonting sådant.
När det gäller egen lagstiftning här så är man inte så framåt. Allting är väldigt hårt styrt av EU-direktiven. Man kommer att satsa ganska mycket på
rådgivningsverksamhet i miljöfrågorna.
När det gäller fisket så har man också där spetskompetens som är erkänd
ute i Europa. De är ute och jobbar på olika områden. Man är väl framme där.
Man har satsat på olika åtgärder som man vill lyfta fram, bl.a. att man ska
använda råvaror från Östersjön för foder till fiskarna. Man har dragit igång
experimentet med musselodling.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Det här tar inte lång tid. Nu när jag håller ett litet anförande utanför presentationen så vill jag särskilt gå till lagutskottets utlåtande.
Lagutskottet har ju ett ingående och föredömligt informativt utlåtande. Redan på sidan 1 är det skäl att notera den text, som vi debatterade både i nämnden och i lagtingets olika organ ingående nämligen det
som infördes i Coreper, den ena beredningsorganet, nr 2 den 27 november 2009, på basen av beslutet i lagtinget att lämna bifall till ikraftträdandet av Lissabonfördraget. Den texten är återgiven på sidan 1-2 på
svenska. Den engelskspråkiga versionen, som ambassadören Jan Store
lämnade, finns på originalspråket engelska i bilaga på sidan 5. Detta är
frågor som är värda att notera och i själva EU-tänkandet hålla i minnet
hur det ser ut. Det är precis så här det ser ut.
Lagutskottet ska ha erkännande för företagsamheten här. Nämnden
satte värde på det. Jag tror att lagtinget ska sätta värde på det. Nämnden
noterade naturligtvis de avsnitt som lagutskottet därefter avhandlade på
basen av landskapsregeringens meddelande, de är i och för sig kända.
Jag vill bara i korthet säga att också de är ytterst informativa och väl
värda att studera.
Talmannen
Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen vidtar. Först föreläggs betänkandets kläm
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Detaljbehandlingen vidtar. Först föreläggs betänkandets kläm och därefter motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Remiss efter bordläggning
7

Sjöräddningen
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 7/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

Remiss
8

Samordnad sjöfartsutbildning
Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 23/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

Remiss
9

Sammanhållen sjöfartsutbildning
Ltl Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 46/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

Remiss
10

Översyn av ledningsfunktionerna vid samhällskriser
Ltl Johan Ehns m.fl. hemställningsmotion (HM 38/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

För kännedom
11

Ny finansförvaltningslag
Landskapsregeringens framställning (FR 21/2009-2010)
Ärendet upptas till behandling den 2 juni 2010.

12

Revidering av regelverken för hembygds-, jordförvärvs- och näringsrätt
Ltl Danne Sundmans m.fl. spörsmål (S 5/2009-2010)
Meddelande om när landskapsregeringens svar på spörsmålet avges eller om att svar
inte avges av landskapsregeringen kommer att lämnas senare. Svaret skall dock avges
inom tio dagar efter mottagandet. Spörsmålet lämnades av talmannen till landskapsregeringen den 27 maj 2010.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls idag kl. 17.05. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 16.57).
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Plenum börjar
Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.
Andra behandling
1

Godkännande av avtalen med Saint Kitts och Nevis, Saint Vincent och Grenadinerna
samt Bahamas om upplysningar i fråga om skatteärenden
Lagutskottets betänkande (LU 29/2009-2010)
Republikens presidents framställning (RP 17/2009-2010)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion. Ingen diskussion.
Detaljbehandlingen vidtar. Lagförslagen i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med lagutskottets betänkande. Lagförslagen är bifallna i andra
behandling. Ärendets andra behandling är avslutad.

Andra behandling
2

Ny foderlagstiftning
Näringsutskottets betänkande (NU 4/2009-2010)
Landskapsregeringens framställning (FR 14/2009-2010)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av de i betänkandet ingående lagförslagen.
Diskussion. Ingen diskussion.
Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs det i framställningen ingående lagförslaget i sin helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
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Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av foderlagen i
enlighet med näringsutskottets betänkande för godkännande i sin helhet. Lagförslaget
är godkänt
Lagförslagens andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad.
Andra behandling
3

Specificerad kravnivå vid miljökonsekvensbedömningar
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7/2009-2010)
Landskapsregeringens framställning (FR 18/2009-2010)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av de i betänkandet ingående lagförslagen.
Diskussion. Ingen diskussion.
Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs de i framställningen ingående lagförslagen var för sig i sin helhet.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om miljökonsekvensbedömning för godkännande i enlighet med social- och miljöutskottets betänkande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om naturvård för
godkännande i enlighet med social- och miljöutskottets betänkande. Lagförslaget är
godkänt.
Lagförslagens andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad.

För kännedom
4

Gymnasieutbildning
Landskapsregeringens framställning (FR 22/2009-2010)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 2 juni 2010.

5

Upphävande av landskapslagen om vissa grunder för landskapets hushållning
Vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion (LM 4/2009-2010)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 2 juni 2010.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls onsdagen den 2 juni 2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum
avslutades kl. 17.10).
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande. Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Folke Sjölund på grund av deltagande i Finlands kommunförbunds fullmäktigemöte i Helsingfors. Beviljas.
Remiss
1

Gymnasieutbildning
Landskapsregeringens framställning (FR 22/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Vicelantrådet Britt Lundberg

Herr talman! Landskapsregeringen föreslår att en ny lag om gymnasieutbildning antas och att den ska träda i kraft 1.8.2011, dvs inleda läsåret 2011-2012.
Målet är att finna en organisation som ger en utbildning som är i takt med tiden och därmed har hög attraktionskraft både hos våra studerande men
också hos dem som blir mottagare, dvs näringslivet, offentlig förvaltning och
högskolorna.
För att uppnå det föreslår vi att utbildningarna successivt skapar profiler
där lärarkompetensen mellan de olika skolorna samlas och studerande ges
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möjlighet att plocka ihop utbildningar som just den kompetens som nästa
steg kräver.
Vi föreslår att landskapets gymnasieutbildning ska organiseras inom
Ålands gymnasium. I myndigheten ingår två skolor en allmänbildande studieförberedande, Ålands lyceum och en yrkesutbildande men även den studieförberedande, Ålands yrkesgymnasium samt en samordnande resursenhet.
En sådan organisation är bättre ägnad att hantera de krav på ökad anpassningsbarhet som gymnasieutbildningen står inför och att med stramare ekonomiska ramar kunna erbjuda en individualiserad och behörighetsgivande
utbildning på hög nivå.
Inom Ålands gymnasium formas utbildningsprofiler. En utbildningsprofil
anger utbildningens huvudsakliga inriktning och utgör samtidigt en marknadsföringsplattform. Den första profilen som arbetas med är sjöfartsprofilen
vilken avses bli en samlande utbildning för gymnasial- och högskolenivå under en fristående ledning.
Landskapsregeringen vill att våra studerande oavsett vilken utbildning
man väljer på Åland ska ha jämlika möjligheter. Idag har en genomgång av
resurserna inom våra skolor givit vid handen att resurserna gällande studiehandledning, IT, studerandehälsovård osv är ojämnt fördelade.
Även om reformen avser att höja kvaliteten inom utbildningen så sticker vi
inte under stol med att vi även strävar till att kunna erbjuda mer för samma
resurser eller i vissa fall kanske t.o.m. mindre resurser. Kostnadsutvecklingen
för gymnasialstadieutbildningen är beroende av framtida utbildningsbehov,
utbildningsutbud och sättet att organisera utbildningen. Utbildningsutbudet
ska kunna anpassas efter nya behov och strukturer utan en omedelbar kostnadsökning som följd.
ÅSUB presenterar siffror som visar ett vikande elevunderlag. Så som tidigare har nämnts väntas antalet ungdomsstuderande minska med cirka 17
procent, från nuvarande drygt 1 200 till omkring 1 000 studerande år 2015.
En samordning av undervisningsresurserna i Ålands gymnasium är en förutsättning för att ett tillräckligt brett utbildningsutbud ska kunna erbjudas,
samtidigt som vi vet att det finns nya behov som behöver tillmötesgås. Bl.a.
har vi behov av en utveckling för att kunna erbjuda meningsfulla studier för
ungdomar med lindrig utvecklingsstörning.
Även om jag vet att det vore önskat så är det för oss omöjligt att ge absolut
summa för hur stor den totala inbesparingen av reformen är. Under det innevarande och föregående läsåret har vi redan gjort rationaliseringar och
gruppsammanslagningar. Vi har redan sparat ca 7 procent, om vi inte räknar
med de två veckors inbesparingar av lön som kommer därtill och då ger det
en 10 procentig inbesparing.
Under genomförandet 2011 får vi dock räkna med en liten puckel när ena
systemet ska planeras och genomföras medan skolarbetet ska löpa på parallellt. Efter att reformen är sjösatt kommer vi att på nytt kunna se ytterligare
rationaliseringar främst inom administrationen.
Genomsnittsåldern bland personalen i landskapets skolor är hög vilket gör
att ett generationsskifte beräknas ske inom femton år. Inom fem år beräknas
cirka 10 procent av undervisningspersonalen och cirka 20 procent av den övriga personalen gå i pension. Ytterligare cirka 25 procent av lärarna väntas gå
i pension inom tio år. Utgående från dessa förutsättningar bedömer landskapsregeringen att en ny organisation ger förutsättningar att omorganisera
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arbetsuppgifter på ett effektivt och rationellt sätt utan att personal tvingas
avgå i samband med omorganiseringen.
Inom Ålands gymnasium kommer även vuxenutbildning att erbjudas. Det
är inte i grunden åldersrelaterat hur vuxenutbildningen erbjuds. Vuxenstuderande kan skilja sig något, då det för dem hänsyn tas till levnads- och arbetserfarenheter. Även om berörda personer generellt torde vara äldre än de
som kommer till gymnasiet direkt efter slutförd grundskola så kommer man
att studera tillsammans, men kanske inte i samma omfattning.
För vuxenutbildningen blir viktiga verktyg blir dels möjligheten att tillgodoräkna sig dokumenterade förvärvade studieprestationer och kunnande.
Idag har vi ett valideringsprojekt under utveckling. Det projektet kommer att
ta fram ett system för denna validering.
Herr talman! I det här lagförslaget lyfter vi också fram synen på studeranden och de studerandes syn på sina studier. Vi har tyckt att det har varit
viktigt att plocka fram individuell studieplan. En studieplan som ger den
studerande ett tydligt ansvar för sina studier men samtidigt en tydlig dokumentering av vad man ska studera för att nå det önskade målet.
I lagstiftningen har vi också försäkrat oss om att förbättra rättsäkerheten
för de studerande. När det gäller disciplinära frågor så finns här reglerat vad
det är som gäller.
Studerandehälsovården blir organiserad av Ålands hälso- och sjukvård
från och med hösten 2010. Studerandehälsovården berörs inte av förslagen i
denna framställning annat än till den del som rör kontakterna med skolornas
huvudmän. Istället för att sju huvudmän för var sin dialog om skol- och studerandehälsovård som idag kan man med detta förslag föra den dialogen av
två skolor och en myndighet samtidigt också med Högskolan på Åland,
Ålands musikinstitut och Ålands folkhögskola, som också inryms i studerandehälsovården. Detta är ägnat att främja tydliga och resurseffektiva lösningar.
Ålands musikinstitut och Ålands folkhögskola kommer även att samarbeta
med Ålands gymnasium via resursenheten.
Landskapsregeringen föreslår att utbildningsprogrammet inom samhällelig och social sektor, den studieförberedande utbildning med yrkesprofil, ersätts av en yrkesinriktad och studieförberedande gymnasieutbildning som leder till examen med benämningen sociokant. Vi fortsätter på den inslagna
vägen. De studerande i utbildningen ska kunna välja att ersätta kärnämnesstudier med motsvarande studier enligt den allmänbildande gymnasieutbildningens lärokurs, för att kunna öka sin studieförberedelse för högskolestudier. Beroende på hur väl de studerande uppnår sina mål med att bli antagna
till högre studier kan vi behöva se över hur utbildningen i framtiden ska erbjudas.
Läroavtalsutbildningen har nyligen reviderats i en ny lagstiftning varför
den kan fortsätta som idag, men lärlingsnämndens uppgifter övertas av
Ålands yrkesgymnsieum.
Avslutningsvis, herr talman, vill jag visa en bild som beskriver ledningsstrukturen så som den är föreslagen.
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Ålands gymnasium
Utbildningsråd

Landskapsregeringen
Utbildnings- och kulturavdelningen

”Näringslivet”

Direktion
7 medlemmar

samordningsgrupp

Rektor
för Ålands lyceum

Ledningsgrupp
för Ålands lyceum

studeranderåd

Studerandekår
vid Ålands lyceum

Förvaltningschef
Samordning o resurs
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personalfrågor, IT-frågor,
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2 Lärarkollegier
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Studerandekår
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nasium

Längst ner på bilden ser vi ett antal hus som får symbolisera alla våra skolor
och husbyggnader som redan finns idag, men som kommer att utgöra en gemensam grupp i.o.m den nya myndigheten.
Det är landskapsregeringen som är huvudman och som även kan tillsätta
ett utbildningsråd som stöd för planering och strategier. Utbildningsrådet följer med vad som händer inom de olika områden som berör utbildningspolitiken. Rådet är även tänkt att vara gemensam med högskolan.
Näringslivet och även offentlig sektor som arbetsgivare ville jag också ha
med på den här bilden, även om de inte ingår i organisationen, eftersom de är
intressenter och på så sätt är det viktigt. Det är för dem som vi utbildar och
det är näringslivet och offentlig sektor som ska anställa dem som vi har utbildat.
Myndigheten leds av en direktion som består av högst sju medlemmar.
Myndigheten är delad i tre förvaltningsdelar; en samordnings- och resursenhet som leds av en förvaltningschef, Ålands lyceum som leds av en rektor
och Ålands yrkesgymnasium som också leds av en rektor. Här finns den centrala organisationen för styrning och ledning. Tillsammans skapar dessa tre
tjänstemän en samordningsgrupp, det gula fältet.
Sedan kommer kärnan i hela verksamheten, de studerande. Före myndigheten finns två stycken kårer, en vid respektive skola. Här finns också en lä1145

rarkår, dvs alla lärare i Åland gymnasium samt de olika personalgrupperna
som inte är lärare. Deras uppgifter är personalärenden, datorstöd, ekonomi,
kansli, städning, bespisning, studerandevård och fastighetsskötsel osv.
Sedan kommer vi in på den inre demokratin inom Ålands gymnasium.
Varje skola har en ledningsgrupp. Varje studerandekår utser ett studeranderåd som i sin tur utser sina representanter till respektive ledningsgrupp. Vi
har två kollegier som utser sina representanter till respektive ledningsgrupp
samt personalen som utser sina representanter till respektive ledningsgrupp.
Ledningsgrupperna kommer att vara strategiskt viktiga för processerna inom
skolan. Utöver detta kan direktionen bereda företrädare för de studerande,
lärare och övriga personal möjlighet att delta i direktionens sammanträden
med yttranderätt.
Det lila fältet visar att personalen anställs i Ålands gymnasium av förvaltningschefen och placeras i olika delar av organisationen. Här listas olika ansvarsområden som resursenheten har. Det kan vara budget, löner, avtalsfrågor, personalfrågor, IT-frågor, fastighetsfrågor, marknadsföring och kvalitetsledning osv.
Yrkesrådet handhar yrkesprov och validering och de kan också ta initiativ i
läroplansfrågor. Yrkesrådet är en viktig kontakt mellan näringslivet och skolan. Näringslivet har också kontakt, via representanterna, till direktionen och
till yrkeslärarna.
Allra sist, herr talman, det har grymtats lite om att den här framställningen
kommer i maj och precis i slutet av lagtingets session, vilket jag är den första
att beklaga. Jag vill också klargöra att vi från allra första början inom den här
processen har beräknat att vi ungefär behöver ett halvår för att ta fram den
här lagframställningen. Lagframställningen har föregåtts av ett meddelande
till Ålands lagting. Det meddelandet byggde på en arbetsgrupps arbete. Den
gruppen började jobba direkt när lagtinget hade utsett landskapsregeringen.
Meddelandet tillställde vi lagtinget den 6 april 2009. Vi hade då räknat med
att lagtinget under våren, möjligen i maj, skulle behandla meddelandet så att
vi under sommaren och ett halvt år framåt skulle kunna jobba med framställningen och föra den till lagtinget i mars. Planen höll inte i.o.m att lagtinget
tog sju månader på sig att behandla vårt meddelande, varför vi kunde börja
först före jul med behandlingen av vår framställning. Vi har ändå klarat av
det och hållit vårt halvår som vi tänkte från första början. Men av den orsaken så är framställningen här i maj istället för mars, vilket känns viktigt att få
framhålla.
Jag har också fått en fråga om det har läckt ut, och det är ingen hemlighet,
att det i början på maj har funnits en oro från lagberedningens sida om framställningen var tillräckligt färdig för att föras till grupperna för genomläsning.
Då önskade man ytterligare två veckors tid. Vi gav en månad till. Vi kunde
kanske annars ha fått framställningen förra veckan till lagtinget. Vi tyckte det
vara värt att titta ytterligare på hänvisningarna och vissa punkter som nämns
här; gymnasieexamen, sociala linjen, styrelse och direktion för att ta fram den
här bilden klart och tydligt.
Herr talman! Sammanfattningsvis känns det som vi har ett färdigt förslag
att föreslå för Ålands lagting. Jag uppskattar också den diskussion som föregicks här i lagtinget när det gällde meddelandet. Vi fick ett väldigt gott stöd
att ta fram den här framställningen. Vi kände då att vi hade lagtingets råg i
ryggen att jobba vidare med de här frågorna. Det är väldigt viktigt när man
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genomför en stor förändring inom utbildningsväsendet att det finns en bred
förankring i det, så att vi sedan inte ska göra förändringar på ganska lång tid
framöver. Det här ska vara en modell som vi går in för och som ska hålla även
i andra regeringskonstellationer. Tack så mycket, herr talman.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag hade tänkt hålla mig vid innehållet i själva framställningen, men eftersom det blev diskussion kring tidtabellen så känner jag
mig också tvungen att kommentera även den biten. När meddelandet
kom till lagtinget så påbörjades planeringen av arbetet i kulturutskottet.
Det bromsades upp p.g.a. sjukdom av mig. Jag tror att utskottet kunde
ha sammanträtt, med regeringspartiernas hjälp, och drivit processen vidare. Det är regeringspartierna som har majoritet i utskottet.
När det gäller innehållet i framställningen så pekar ministern själv på
en svaghet som är ganska stor vad gäller den ekonomiska biten. Man för
ett resonemang om vad som påverkar den här. Vi är alla medvetna om
att det är svårt att få fram en exakt siffra. Det borde åtminstone finnas
en uppskattning i framställningen. Den hoppas jag att vi kan diskutera
oss fram till under den fortsatta behandlingen.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Vi har tagit ställning till att ta fram en uppskattning, en
uppskattning på så pass lösa grunder som man ändå kan göra innan vi
har en organisation. Om vi skulle veta redan nu exakt hur vi skulle placera de olika tjänsterna och hur grupperna skulle formas så skulle vi inte
behöva någon ny gymnasieorganisation, då skulle vi kunna göra det
själva. Att göra som den förra landskapsregeringen gjorde, en uppskattning på i runda slängar 1 miljon, som vi sedan gjorde i utskottet, den bedömningen är samma här men den kanske inte riktigt är så pass grundad att den bedömningen hör hemma i en framställning. Men vi har
sparat ungefär 600 000 förutom löneinbesparingarna på två veckor.
Inom administrationen har vi ytterligare rationaliseringar som kan göras, sannolikt också när det gäller undervisningsgrupperna. Jag tror inte
att 1 miljon är så långt ifrån sanningen.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Att få fram en exakt siffra tror jag också kan vara svårt,
som jag sade i mitt anförande. Det skulle vara intressant att få någon
slags uppfattning om vilken målsättningen är med reformen när det gäller den ekonomiska sidan. Landskapsregeringen måste väl då, utgående
ifrån den här nya modellen som man nu håller på att sjösätta, beräkna
vad man tror sig behöver för att driva den här skolan vidare och vad
man har för medel. Det kunde ha ingått i resonemanget kring de ekonomiska följderna av denna framställning.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Tack så mycket, herr talman. Ja, det framgår i framställningens allmänna motivering att målet med utbildningen är att få höjd kvalitet
men också en resurseffektivering. Det betyder att vi behöver få ut mera
för samma eller mindre pengar. Jag upplever att gymnasieutbildningen
har hittills levt i en så god situation. När man har behövt göra någonting
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nytt och när man har behövt införa någonting annat så har man också
tillfört mera medel, utan att behöva se om man kan organisera verksamheten på något annat sätt.
Inom den här organisationen, med periodiserad undervisning och
samordnade resurser, ser vi att vi kommer att kunna införa nytt, vilket
vi också skriver i framställningen, utan att nödvändigtvis tillföra nya resurser.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ministern sade i början av sitt anförande att med den här modellen så
kommer man att kunna erbjuda en utbildning som är i takt med tiden.
Det är ju bra. Det är ju någonting som vi alla vill ha.
Även fast jag lyssnade noga på anförandet så innehöll det ganska lite
om utbildningens innehåll. Vad vill man riktigt uppnå? Vilka är de pedagogiska fördelarna? Det blir mera en presentation av en organisationsmodell. Organisationen är ju förstås viktig men den kan ju inte vara
målet men den här reformen. Målet måste ju vara att ha en så bra utbildning som möjligt.
När det gäller själva förslaget så har jag gått tillbaka och försökt jämföra med struktur -07 i den mån tiden har medgett. Jag hittar inte så
väldigt stora skillnader annat än att Ålands lyceum och på Ålands yrkesgymnasium är separerade, vilket är någonting som jag stöder till fullo.
Med tanke på att det ändå inte är så väldigt stora skillnader är jag förvånad över den långa tid, tre år, som har flutit. Jag förstår detta med arbetsgruppen och jag förstår detta med meddelandet. Men, jag hade förväntat mig mycket, mycket större förändringar med tanke på den långa
tid som har förflutit.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Målsättningen med den här lagstiftningen är att vi ska kunna ge ett så
brett utbud av studier som möjligt ut till våra ungdomar, vilket vi också
framhåller i framställningen. Vi anser att våra sextonåringar ska kunna
utbilda sig hemma på Åland. Om man är intresserad av att utbilda sig
merkantilt ska man inte vara tvungen att flytta hemifrån av den orsaken.
Om det är så att man vill ha någon riktigt specifik utbildning kan det
hända att man får söka sig bort. Vi ska ha ett fortsatt brett utbildningsutbud på Åland. Hög kvalitet är ett mål, att man ska komma vidare till
högre studier, att man ska få arbete och att vi ska möta näringslivets behov.
När det gäller tidtabellen för lagstiftningen och att man önskar mera
förändringar så är vi mottagliga för önskemål. Jag tycker inte att man
behöver göra förändringar för förändringens skull. Vi har gjort en
grundlig genomgång av hela lagstiftningen. Lagstiftningen har blivit
väldigt mycket bättre, det säger man även från lagberedningens sida.
Sex månaders tid är nog ganska normalt för en framställning, det är
ganska raskt till och med.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är klart att man kan säga att det är sex månader. Struktur -07 stupade ju på våren, sommaren 2007, det är ju nästan tre år sedan. Med
tanke på att man faktiskt har som mål att spara pengar och att få mera
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utbildning för mindre pengar, som ministern sade, så hade det ju varit
viktigt att få det på plats som fort som möjligt.
En fråga, som jag noterade att var central för tre år sedan, var hur
man skulle klara av att schemalägga cirka 1200 elever. Den frågan berörde inte ministern heller speciellt mycket, samt hur man skulle få läraravtalen på plats. Där är jag inte uppdaterad. Jag vet att det har hänt
en del med de förslag som kom i struktur -07. Allting lades inte i malpåse, vissa förslag har man förverkligat. När det gäller läraravtalen var
det viktigt att man skulle få enhetliga läraravtal. Var står vi i den processen idag?
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Vi är alldeles eniga, herr talman, att inbesparingar måste göras. Många
inbesparingar har redan gjorts, som jag sade i presentationen. Vi har
successivt börjat detta arbete så långt det är möjligt utan att lagstiftning
behövs. Schemaläggningen är också gjord. Vi har ett gemensamt schemaläggningssystem som är i bruk redan.
När det gäller utbildningens innehåll, som togs upp i förra replikskiftet, så regleras inte detta av lagen. Det behöver vara dynamiskt vilka linjer man ska ha, så att man kan följa näringslivets behov och ändra vartefter. Även när det gäller vilka pedagogiska inriktningar man ska ha så
är det också sådant som man inte lagstiftningar om. Det behöver vi utbildningspolitiskt arbeta med, men inte i lagstiftning.
När det gäller avtalsarbetet så pågår det. Avtalsbyrån har inlett diskussioner med lärarfacken. Exakt var man står i förhandlingarna, när
förhandlingarna pågår, finns det ingen orsak att kommentera. Jag känner inte heller till det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Först vill jag säga att vi ifrån vår sida är mycket
missnöjda med tidtabellen. Ärendet har tydligen varit på remiss i april
och sedan har det ändrats. Vi har fått knappt två dagar att läsa på. Det är
inte schysst. Det är inte demokratiskt. Om man tänker på den kritik som
riktades mot struktur -07 så har man tydligen inte själv lärt sig någonting.
En viktig sak är de ekonomiska konsekvenserna. Det får man inte riktigt något klart besked om. Man hänvisar till att tjänstekollektivavtalsförhandlingarna fortfarande inte är avslutade med lärarna. I tre år har
man tydligen förhandlat. Resultatet är fortfarande ingenting.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Lagen var på remiss fram till den 8 mars i år. Jag tycker att man också
ska arbeta med förslagen som man har fått in, om det ska vara någon idé
att skicka iväg lagen på remiss. Man ska också förankra de nya förslag
som man har fått. Det har tagit sina modiga två månader att jobba med
de frågorna. Det tycker jag inte är en orimlig tid på något sätt.
Det är väldigt svårt för oss att påverka lagtingets tidtabell och lagtingets arbetstid. Det är inte så länge sedan som vi fick information från lag-
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tingets kansli att man kommer att jobba till och med den 9 juni. Nu har
lagtinget slagit fast sin tidtabell mera exakt. Det har vi väldigt svårt ifrån
landskapsregeringens sida att göra någonting åt. Jag håller med om att
det är viktigt att framställningen får tillräcklig tid att debatteras. Det har
ju också förts en omfattande debatt redan i samband med meddelandet.
Det är upp till lagtinget att bestämma hur mycket man tycker att det behöver debatteras. Det är också upp till lagtinget att ta ställning till om
man tycker att detta ska tas i bruk den 1 augusti 2011 eller inte.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det är de facto tre år som har gått. Nu ska det i slutet av sessionen
pressas fram på en dag. Förklaringarna är många och långa men missnöjet kvarstår.
I den tredje paragrafens sägs det; ”gymnasieutbildningen ska vara
tillgänglig för alla.” I andra momentet i står det; ”i utbildningen ska
hänsyn tas till studerande med funktionsnedsättning eller särskilda
behov”. I detaljmotiveringarna poängterar man att gymnasieutbildningen är öppen för alla. Jag hoppas faktiskt att det blir bättre än vad det är
idag för elever som har anpassad läroplan. Över 40 ungdomar står nu
utanför gymnasieskolan eftersom det tydligen inte finns några som helst
möjligheter att ta emot dem. Betyder det här nu att deras rätt stärks?
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Jag är förvånad om man inte tycker att de här skrivningarna är bra. Det är precis så att utbildningen är till för alla. Det handlar
både om ålder och det handlar om funktionshinder. Sedan finns det säkert en gräns, när man kan få en gymnasieutbildning, när ens handikapp går över i omsorg och liknande saker. Då är det en annan lag som
träder till istället. Utbildningen ska vara till för alla. Sedan kanske inte
alla kan få exakt den utbildningsplats som man önskar i första hand.
Den lösningen finns inte någonstans i världen och de privilegierna finns
inte heller någon annanstans.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Framställningens första sida avslutas med det lakoniska
meddelandet; ”den nya gymnasieorganisationen stöder landskapsregeringens målsättning att utveckla en tydlig profil för sjöfartsutbildningen. Avsikten är att för gymnasie- och högskolenivån skapa en
sammanhållen utbildning under en självständig ledning.” Jag noterade
att detta var bra. Det var i enlighet med den motion som vi ifrån vår sida
har lämnat in. Sedan skulle vi se hur de har utformat detta och hur det
vinner lagstöd. Det fanns absolut ingenting om detta! Vad är statusen på
det här påståendet? Är det bara en tanke eller möjliggör den här lagstiftningen ett ganska stort ingrepp i den här organisationen?
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Avsikten med skrivningen, herr talman, är att planen på utbildningen
som berör både högskolenivå och gymnasienivå, som alltså inte kan regleras ensidigt i en gymnasielag, är att vi inte ska sätta några hinder i
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den här lagen för att den utveckling som vi planerar ska kunna ske. Den
här lagstiftningen stöder utvecklingen och inte hindrar den.
Hela lagframställningen handlar om hur man erbjuder gymnasialstadieutbildning på Åland. Det behöver inte ens betyda att landskapet är
huvudman för gymnasieutbildningen. Det kan vara en privat eller kommun som ordnar utbildning, vilket också regleras i den här lagen. Sedan
finns kapitel fem som exakt stadgar hur Ålands landskapsregering ska
sköta sina två skolor.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! I denna lag måste nog också intas en fullmakt för att möjliggöra de tankar som finns. Det ska bli intressant att höra vicelantrådets tankar. I Centeraktuellt i mars 2010 skriver ministern; ”skolfartyget Mikael Sars, sjösäkerhetscentret och våra simulatorer och utbildningen skall samlas inom ett bolag som landskapet och näringen tillsammans bildar”. På vilket sätt ger den här lagstiftningen den möjligheten när det gäller den verksamhet som vi har idag inom sjömansskolan?
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Den här lagstiftningen sätter inga hinder för att den utvecklingen ska kunna ske. Sedan kommer vi med ett separat ärende, om
hur sjöfartsutbildningen skall utvecklas, vilket inte är färdigt ännu.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Slotte, replik

Herr talman! Jag har en undran om vad som ska hända med naturbruksskolan i samband med den här reformen? Jag har förstått att cirka
80 ungdomar är utan utbildningsplats i höst.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! När det gäller naturbruksskolan och när det gäller alla
andra utbildningar så i den här lagstiftningen regleras inte vilka utbildningar och linjer som ska erbjudas. Det är sedan ett arbete som man
fastställer på förordningsnivå av den orsak att man ska kunna ha en dynamik, att man ska kunna göra förändringar utgående från hur arbetsmarknaden ser ut och behovet och intresse från de studerande osv. Den
här lagstiftningen reglerar inte på något sätt naturbruksutbildningen eller frisörutbildningen. Lagstiftningen slår fast att vi inom landskapet har
två stycken skolor.
Ltl Roger Slotte, replik

Jag läser i framställningen att naturbruksskolan ska upphöra hösten
2011. Jag har också förstått att det finns brist på utrymmen i Ålands yrkesskola, varför naturbruksskolans utrymmen kunde komma väl till
pass. Vidare kunde det finnas en vision om framtida profiler i utbildningen, exempel företagarutbildning, som kunde bedrivas i Jomala by.
Jag tycker att kulturutskottet kunde titta på det här.
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Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Vi har mycket riktigt nämnt, det som har fastslagits i ett
budgetbeslut, att naturbruksskolans gymnasieutbildning avslutas 2011.
Vi har från finansutskottet fått ett uppdrag att vi i budgeten för 2011 ska
redogöra för vad som händer med naturbruksskolans byggnader och
skoljordbruket. Det kommer vi att återkomma till. Det har vi inte reglerat i den här lagstiftningen och inte heller haft möjligheter till eftersom
det inte är helt färdigt ännu. Vi får återkomma till det i budgetdiskussionerna sedan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! För tre år sedan den, då den tidigare lagframställningen
låg i lagtinget, blev centern tveksamma att driva igenom det. Det berodde på två olika saker. Det ena var att Ålands lyceum ingick i en organisation. Det andra var att kollektivavtalen inte var i hamn, man hade
inget gemensamt skolavtal för de anställda.
Nu ser vi en organisation som man inte vet om det är en organisation,
Ålands gymnasium, eller om det är två organisationer. Det blir lite förvirrande när helheten heter Ålands gymnasium medan det också finns
Ålands yrkesgymnasium under Ålands gymnasium. Ser inte ministern
anledning att det kan blir lite förvirrande med den här konstruktionen
vad gäller namnen?
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Tack, herr talman! Vi har skapat två skolor i enlighet med lagtingets beslut och också en myndighet. Jag har uppfattat att detta var vägkosten
ifrån lagtinget i.o.m att det är väldigt viktigt att följa och fortfölja det
som vi presenterade i vårt meddelande; möjligheten att ha en samordning och en gemensam effektivitet mellan hela gymnasialstadiet.
Att det heter Ålands yrkesgymnasium och Ålands gymnasium så visst
finns det en möjlighet till sammanblandning. Men det kan också finnas
en sammanblandning mellan högskolor och yrkeshögskolor och gymnasieskolor, de slutar alla på skolor. Man kan också vänja sig vid att Ålands
yrkesgymnasium är en skola. Men om utskottet och lagtinget tycker att
skolan hellre ska heta Ålands yrkesskola eller Ålands yrkesgymnasieskola så är det inte någonting som stöter på någon större patrull. Det här
är förslaget från vår sida. Det är också detta som vi har jobbat fram tillsammans med fältet.
Ltl Camilla Gunell, replik

Ministern får ursäkta frågorna i det här skedet eftersom det inte är möjligt att vi i lagtinget kan sätta oss in i den här frågan på en dag. Därför
hoppas jag att man kan bordlägga det här ärendet till september så att
man får fundera noga på alla de här förslagen.
Vad gäller kollektivavtalen så är den frågan heller inte löst, som jag
förstår, trots att det för tre år sedan sågs som en absolut förutsättning
för att man skulle kunna samsas under en och samma organisation.
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Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Efter det att meddelandet kom från lagtinget så har avtalsbyrån fått till uppdrag att inleda förhandlingar, vilket man också har
gjort. Förhandlingar pågår.
Sedan när det gäller bordläggning till hösten så är det upp till lagtinget att avgöra det. Men jag vill uppmärksamma lagtinget på att om
man bordlägger ärendet så kommer det inte att vara möjligt att genomföra den här reformen från den 1 augusti 2011. Då blir också det framskjutet, möjligen ett år om man tycker att det är viktigt att man ska inleda vid ett läsår. Det har också sina ekonomiska konsekvenser. Det får
lagtinget själva ta ställning till och göra en bedömning på vad som är
klokast.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Margret Lundberg

Tack, herr talman! Det här är en lag som vi har väntat ett tag på nu. I landskapsregeringens förslag till gymnasielag skapas två skolor i stället för sju
samt en myndighet för samordning och resursenhet som ska ansvara för ekonomi, fastighetsförvaltning, IT-funktioner och koordinering. Där ligger också
skolornas behov av upphandling, avtal och marknadsföring och kvalitetsledning.
Syftet är att man ska samordna verksamheterna och utnyttja resurserna effektivt och kunna möta ändringar i behovet av utbildning och efterfrågan för
att i fortsättningen kunna göra ett brett utbud av utbildningar. Vi ser att antalet unga studeranden kommer att minska.
Landskapsregeringen ska i den här ramlagen utöva sin ledning, utvecklings- och tillsynsuppgift med direktionen och Ålands gymnasiums företrädare i form av förordning, reglemente, läroplansgrunder och övriga anvisningar.
När man går igenom detta allmänt så är det ganska bra att man har möjlighet att tillsätta ett utbildningsråd som ska se över utbildningsbehoven. Utbildningsrådet kan verkligen se till att utforma strategier och långsiktiga program i utbildningen.
Gällande utbildning och undervisning kan jag konstatera att utbildningen
ska vara till för alla. När det gäller vuxenutbildningen så blir det allt viktigare,
för att kraven inom olika yrken ökar och för att människor mera sällan bara
har en yrkeskarriär. Utbildningsmöjligheterna för vuxna är många, deras tidigare skolningar och erfarenheter kan variera stort från person till person.
Därför är det viktigt att man kan få räkna sig tillgodo tidigare studier och erfarenheter och att man får sina kunskaper validerade.
I den här lagen ingår en paragraf om validering, som till en början troligen
kommer att medföra högre kostnader. Jag tycker ändå att det är försvarbart
med tanke på att det innebär besparingar på sikt med kortare studietider och
ökad produktivitet.
Validering är också speciellt viktigt med tanke på integrering av människor
som flyttar hit. De ska veta vad de har för möjligheter och vilken vidareutbildning de kan få.

1153

Lite oklart blir det ändå under valideringspunkten, man har ju ett projekt
som ska färdigställas först år 2012., men ändå har man satt detta med i lagen
redan nu.
Den tidigare sociala linjen ska nu leda till en yrkesexamen, sociokant, enligt förslaget. Här har man tydligen helt lämnat den linjen som studieförberedande, vilket den ändå kommer att vara men kanske med mindre poäng.
Med tanke på landskapsregeringens ekonomi och för att få en effektiv användning av offentliga medel ser jag det som en ren nödvändighet att ha möjlighet att samordna och effektivera de olika yrkesskolorna under en hatt. Redan idag har man arbetat på den här riktningen, även om det kanske finns
olika åsikter om uppgiftsfördelningen. Man har konstaterat att det kanske är
bättre att man har någon byggnadstekniskt kunnig som har ansvaret för fastigheterna istället för att rektorerna har det. Rektorerna behöver ha det pedagogiska ansvaret.
Enligt de hörande vi har haft tidigare i kulturutskottet så har samtliga
framhållit att ett förenhetligat tjänstekollektivavtal behöver skapas. Där har
man väl också gjort en del, men man har inte kommit ända fram ännu. Men
det är viktigt för att kunna uppnå en effektiv resursanvändning.
Sedan när det gäller organisationen och ledningen så ska Ålands gymnasium ledas av en direktion med sju medlemmar som sitter under landskapsregeringens mandattid. De ska inneha sakkunskap inom gymnasiets utbildningsråd. Under organisationen har vi påpekat att det behöver komma
någonting istället för rektorerna. Jag tror inte att en rektor klarar av allt det
som har gjorts i sex olika skolor tidigare. Jag har inte hittat någonting som
säger hur det ska bli. Det kommer väl kanske i någon förordning.
Från liberalernas håll omfattar vi det här lagförslaget.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag minns mycket väl debatten vi hade kring struktur -07
och eftersom ltl Lundberg nu håller det liberala gruppanförande så
skulle jag vilja höra inställningen till hur elevinflytande ska göras i den
nya organisationen? I det förslag till struktur -07 som låg ifrån första
början hade de studerande en plats i styrelsen. De hade ingen rösträtt
vilket man från liberalt håll ansåg vara helt förkastligt. Det var en stor
kritik som man använde mot förslaget. Det saknade förankring till de
studerande. Tittar man nu i detta förslag så saknar man helt och hållet
den säkringen till de studerande. Det enda som sägs är att direktionen
kan ge möjlighet för de studerande att uttala sig. Hur står liberalerna nu
i den här frågan?
Ltl Margret Lundberg, replik

Tack, herr talman! Jag var inte så insatt i ärendet på den tiden. Jag vet
att det har diskuterats. Här finns i alla fall studentrådet. Visst är det ju
viktigt att elevernas talan ska komma fram. Det kommer ju i alla fall
fram i något studentråd som sedan kan föra åsikterna vidare till rektorn
och på viset kan de få sin röst hörd.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Sagt rakt ut så är det för liberalerna inte längre viktigt nu
att eleverna har möjlighet till direkt inflytande i form av att ha säte och
stämma i den här direktionen? Det är inte heller viktigt med rösträtt nu.
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Man nöjer sig nu att ha det på en lägre nivå. Grundförslaget i struktur 07 som dåvarande kulturutskott, under ledning av ltl Danne Sundman,
förhandlade fram att det borde finnas ett elevinflytande som t.o.m.
skulle bygga på rösträtt. Men det är alltså så att man har backat från liberalt håll i den här frågan?
Ltl Margret Lundberg, replik

Herr talman! Jag kan inte svara på den där frågan, för jag känner inte
till det. Men uppenbart så är det väl så då.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Liberalerna har alltid varit väldigt ivriga och bestämda vad gäller alla ungdomars rätt utbildning efter grundskolan. Det
sägs i tredje paragrafen att gymnasieutbildningen ska vara tillgänglig för
alla. Man ska ta hänsyn till studerande med funktionsnedsättning eller
särskilda behov. Är det här förenligt med den liberala synen och de krav
som man har haft tidigare? Det betyder att alla ungdomar ska ha behörighet att gå i gymnasieskola, också de som har anpassad läroplan.
Ltl Margret Lundberg, replik

Jag kan inte svara på det heller. Jag läste att alla ska ha rätt till utbildning, men nog måste man anpassa det till nivån och till vilka möjligheter
man har.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag kan förstå om ltl Lundberg inte personligen kan svara på den frågan.
Under året har det varit väldigt mycket för de ledande krafterna inom liberalerna, man har t.o.m. krävt subjektiv rätt för utbildning på gymnasialstadienivå. Jag kanske ska ställa frågan till någon annan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gun Carlson

Herr talman! Jag vill ifrån början säga att centern kommer att stöda den förändring i gymnasieutbildningen såsom den ligger här. Jag har ändå några
kommentarer.
Det här handlar om att samordna och effektivisera utbildningen såsom den
ser ut idag. Utbildningen är splittrad på många skolor med många olika system, många olika avtal och många olika elever med olika möjligheter.
Det som är viktigt här är att vi får en gymnasieskola som utnyttjar alla resurser på ett klokt sätt. Med alla resurser menar jag lärare, alla skolutrymmen
och all övrig personal. Detta för att vi ska öka möjligheterna för våra ungdomar till sysselsättning. Vår skola ska ge ungdomarna behörighet till högre utbildning. Vår skola ska också ge ungdomarna kunskap i olika yrken så att
man kan leva på ett yrke och jobba inom ett praktiskt yrke. Det är mycket viktigt att vi skapa sådana valmöjligheter, vilket jag tycker vi gör med det här.
Grundstrukturen är så i det här upplägget.

1155

Vi hörde också att det har framställts många förslag genom tiderna. Vi har
gjort många utredningar. Den första utredningen, som en närvarande talman
kommer ihåg, utbildning 2000, gick egentligen i samma riktning. Man har
länge sett behovet av att samordna våra gymnasieutbildningar; yrkesskola
handelsläroverket, sjömansskolan osv. Vi sammanslår sju skolor.
När man sedan har kommit närmare beslut så har det ändå blivit så att status quo har fått råda. Man vidblir det gamla. Så gick det också med struktur 07 som hade många goda förtjänster i det förslaget, men som vi ändå från
centern ansåg att vi inte kunde omfatta helt, eftersom det ändå skulle ha blivit omöjligt att genomföra det såsom situationen var då.
Utgångspunkten har vi nu från det meddelandet som landskapsregeringen
gav år 2009 och som kulturutskottet behandlade hösten 2009, för ett halvår
sedan. Det gav de riktlinjer som jag tycker att ha resulterat i den här framställningen, som har många bra förslag. Jag tycker att det som är viktigt, och
som redan har frågats efter och diskuterats är naturligtvis vilka ekonomiska
konsekvenser detta får? Blir någonting billigare av det? Det vet vi faktiskt inte
riktigt, precis som framställningen säger och precis som ministern anförde
här just. Det beror på om man lyckas samordna upphandlingsrutinerna och
fastighetsskötseln i skolorna. Det är också viktigt att man kan specialisera
personalens uppgiftsområden. Vi behöver också se på lärartätheten och allt
vad det innebär. Vi har hög lärartäthet. Vi har många lärarledda undervisningstimmar, fler än vad våra omgivande områden har. Det är bra så länge
som vi har råd till det.
Det viktigaste är ju naturligtvis det enhetliga tjänstekollektivavtalet, vilket
har påpekats här flera gånger. Man anger detta på sidan 3. Vi hörde, från ministern, en tillräcklig bra förklaring på hur det här kommer att fortsätta
Jag vill gärna be utskottet titta på paragraferna 25 och 26 och fundera över
kravet som vi har på erkänd finsk nationell examen. Jag vet att det är viktigt.
EU ligger i bakgrunden och känner bara till Finland och Finlands examina i
de register som finns. Jag tror att det är någonting som vi måste jobba på. Jag
tycker att en av de viktigare frågorna är att våra elever som har genomgått
våra skolor får klart vilken behörighet man får. Ålands lyceum med studentexamen, som är en finsk examen, är okej, där har man tillgång till allt
vad man vill. Men när det gäller de andra examina, både gymnasieexamen
och våra yrkesgymnasieexamina vill vi också ha klart exakt vilken behörighet
man får. Det viktiga är att våra ungdomar ska kunna studera vidare. Det
måste vara en viktig utgångspunkt.
Jag tycker också att det är bra att man skriver att man ska försöka skapa en
sammanhållen utbildning för gymnasie- och högskoleutbildningen när det
gäller sjöfartsutbildningen. Jag vill ändå rikta ett varningens finger; det är
viktigt att man ändå håller isär vad som är gymnasieexamens behörighet och
vad som är högskolebehörighet. Man får inte släppa det här utan gränser. Det
måste finnas gränser här emellan. Det är det som är problemet.
Utbildningens allmänna mål i paragraf tre tycker jag också är bra formulerad. Utbildningen ska vara tillgänglig för alla. Utbildningen ska också ha en
anpassning för de elever som har någon form av funktionsnedsättning. Det är
bra, men man kan ändå inte gå för långt. Det finns funktionshinder som
omöjliggör ett tillgodogörande av en utbildning i gymnasiet. Det är inte rätt
vare sig mot de elever eller mot övriga elever att ha alltför stora skillnader.
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Det finns gränserna när funktionshindren blir för stora, det måste man erkänna.
Att utbildningsrådet kan ha en stor påverkan tror jag beror på om man
lyckas följa arbetsmarknadens utveckling, precis som man säger. Vad är det
verkliga behovet för det åländska samhället? Man måste försöka lära sig att
det är för det åländska samhället som vi utbildar och inte för något annat
samhälle.
Jag tycker att det blev bra att man i paragraf 33 skriver intyg och betyg för
avbrutna studier. Det är bra för dem som vill avbryta sina pågående studier
eller förkorta dem för att kunna återuppta studierna vid behov. Det finns
också många som hittar ett bra arbete och kan försörja sig, trots att de inte
har fullföljt sina gymnasiestudier. Jag tror att det är bra, för vi kommer alltid
att ha folk med olika kapacitet och intresse. Det behövs fortfarande folk som
kan utföra praktiska arbeten, som inte kräver tre års utbildning. De ska också
få finnas till och få vara med.
En fråga till utskottet; blir det för många förvaltningschefer om vi skapar
en som heter bara förvaltningschef. Vi har en förvaltningschef inom ÅHS och
vi har en förvaltningschef här i huset. Kan det bli risk för sammanblandning?
Kanske man måste hitta någon annan benämning? Vi godkänner det nog,
men jag började fundera på detta när jag tittade på det igen idag.
En sista fråga; blir det Ålands gymnasium själv som ska fastställa sitt reglemente? Jag vet inte riktigt hur jag ska läsa det här? Det var bara en kort frågan.
Jag upprepar igen att centern stöder framställningen och hoppas att utskottet har energi att jobba med den i sommar, tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag fäste mig vid ltl Gun Carlson bedömning av vilka elever som inte skulle kunna gå i den här gymnasieskolan. Gränsdragningen var ju intressant. Gapet blev på något sätt för stort. Det skulle vara till
skada både för dem som inte är tillräckligt kvalificerade och för andra.
Det skulle vara intressant att veta hur bedömningen ska ske. Enligt lagen står det att utbildningen är öppen för alla. Det är ju sedan en annan
sak att det krävs en anpassning av själva undervisningen beroende på
elevernas kompetenser. Hur ska gränsdragningen gå till om inte alla har
tillgång till på utbildning som det sägs här? Då måste ju lagstiftaren berätta om det. Vilka har inte tillgång till utbildningen?
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Det måste i sista ändan respektive mottagande skola eller
den linjen bedöma. Man måste ju alltid bedöma om det finns någon som
inte kan tillgodogöra sig undervisning. Man måste ändå erkänna att det
finns vissa funktionshandikapp som omöjliggör att delta i en undervisning och få ett yrke. Målet är att få ett yrke eller behörighet till högre
studier. De sakkunniga kan göra en viss bedömning. Eleverna kommer
ändå från grundskolan med någon slags betyg. Det är nog bara så. Utskottet får gärna, för mig, titta extra på det här också.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag förstår ltl Carlsons åsikter. Det är nog så i ett litet samhälle, där vi i
grundlag har skydd för de mänskliga rättigheter, att man inte bara kan
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föra över detta på någon mottagande skola att tycka till vilka som klarar
av och vilka som inte klarar av det. Det måste nog grundas på lag.
Vi som inte har hunnit sätta oss in i det här, majoritetsblocket kan säkert det här som rinnande vatten, är det frågan om tre myndigheter? Eller är det en enda myndighet? Ska skolorna faktiskt inte vara självständiga myndigheter överhuvudtaget? Hur ska de då kunna utfärda betyg
och utöva offentlig makt? Ska förvaltningschefen ta ansvar för rubbet?
Ltl Gun Carlson, replik

Det blir en skola, ett gymnasium, som är fördelad på Ålands lyceum och
Ålands yrkesgymnasium, som vi hörde. I och med detta kommer det naturligtvis att fungera med den ledningsgrupp och den direktion som
finns. Jag förstår inte riktigt problematiken i just det här?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Vad gäller ltl Gun Carlsons anförande så fanns där mycket
som jag håller med om, framförallt detta med examensbenämningarna.
Det var också någonting som jag reagerade på och jag tycker att man ska
titta närmare på det. Det visade sig här, när man diskuterade frågan
kring kompetenskrav i förvaltningen, att lagstiftningen är nog ganska
klar egentligen. Det handlade bara om att det är väldigt mycket jobb, om
det är så att man går in för egna examensbenämning till vissa delar. Jag
tycker också att man ska hålla öppet för den biten. Vi kommer att titta
vidare på det i utskottet.
När det gäller benämningen förvaltningschef, där var min reflexion
att man måste hitta en väg för att det ska heta samma som i struktur 07. Där fanns det en gymnasiechef, vilket kunde vara minst lika bra benämning som förvaltningschef. Det beror lite på hur man väljer att fördela ansvaret mellan de olika personerna.
Vad gäller tidtabellen, om det här blev remitterat till utskottet nu så
kör vi igång i mitten av augusti någon gång. Förhoppningsvis ska betänkandet ligga för lagtinget i september. Så ser de grundläggande tankegångarna ut för behandlingen.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Jag får tacka kulturutskottets ordförande för det. Det låter
bra. När det gäller benämningen och andra frågor så är det naturligtvis
kulturutskottet och lagtinget som tillsammans ska komma till vad vi ska
göra i den här frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Tack, herr talman! Ltl Carlson nämnde att vi har en ganska hög lärartäthet på Åland. Här tror jag att man med en bemanningsplan och med
tjänstkollektivavtalen mera kan anpassa det här. Det finns möjligheter
under den här tiden att gå igenom och komma med en bemanningsplan.
Jag tror att man kan anpassa behoven bättre än vad man kanske kan
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föra idag, om det är så att man faktiskt har den här högre lärartätheten,
det är möjligt. Den här möjligheten öppnar sig med det här förslaget.
Ltl Gun Carlson, replik

Tack för det påpekandet. Det är bra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Tack, herr talman! Några ord om handikappade studerande. Vi ska
komma ihåg att de gravt handikappade studerande på gymnasienivå har
subjektiv rätt till personlig assistans i skolan och hemma med läxläsning. Detta ska bekostas av kommunerna. Detta står i handikappservicelagen, som lagtinget tog för några månader sedan och hinner träda i
kraft före höstterminen börjar. Handikappade ungdomar har alla möjligheter till studier och hjälp till studier.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Det kan hända att vi talar om olika typer av funktionsnedsättningar. Det här är ett handikapp som möjliggör att man kan ta till sig
undervisning, det är självklart, det har jag ingenting att invända emot.
Vi har special omsorg och ungdomar som har en klar utvecklingsstörning, det är också en funktionsnedsättning. Det är sådana personer som
jag tänker på. Det finns gränser. Det är inte rätt mot någon att skapa en
gymnasieutbildning för alla, det är bara så.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Jag har en helt annan åsikt i de här sammanhangen än vad ltl Gun Carlson har. Även personer med utvecklingsstörning har i Finland och i norden rätt till gymnasiala studier. Jag har en avvikande åsikt.
Ltl Gun Carlson, replik

Ja, det är säkert så. Det kan hända att jag är mera realist i den här frågan. Jag tänker på målet med utbildningen, att det ska ge någonting. Det
kan vara så.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Talman! Sommaren står för dörren. De åländska skolorna går på sommarlov
inom en vecka. Medan sommarsångerna klingar ut så kommer kulturutskottet att jobba med utbildningsfrågor. Jag önskar utskottet lycka till.
Vi har återigen fått en lagframställning angående de åländska gymnasieskolornas organisation. Man kallar det för Ålands gymnasium. Den här
gången har man valt att dela upp utbildningen i två olika inriktningar.
Vi har under den här perioden redan lämnat åtminstone fyra olika initiativ
vad beträffar utbildningsfrågor efter grundskolenivå.
När den här frågan var upp senast, 2007, anförde vi från obunden samlings sida att vi gärna såg en uppdelning; en yrkesinriktad utbildning och en
studieförberedande inriktning. Det ser vi nu resultat av i den lagframställning
som kommer, det tycker vi att är jättebra. Den åsikten hade också tydligen
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centern den gången i lagtinget. Det har man nu fört vidare och nu kommer
man med lagframställningen till lagtinget i den riktningen. Till den delen
tycker vi att det här lagförslaget är bra.
Vad beträffar avtal, studerandes situation, möjlighet till påverkan och
skolhälsa, vilka vi också hade anmärkningar på i den tidigare lagframställningen. Vad beträffar skolhälsa har vi förlorat. Vi hade en annan åsikt. Vi
tyckte att det var bättre att man hade närhet till studerandehälsovården än
vad man nu ämnar göra, man sammanför hälsovården i en enhet. Vi går vidare och nöjer oss med det som är. Vi är nöjda med att vi har haft en möjlighet att anföra är en annan åsikt.
Vad beträffar avtal och de studerandes situation så är vi fortfarande inte
riktigt nöjda med det här lagförslaget. Kulturutskottet har tidigare anfört, när
man hanterade struktur -07, att man skulle stärka de studerandes möjligheter att påverka. Jag ber nu kulturutskottet ånyo damma av det, titta på det och
eventuellt komma med förändring till dagens förslag. Det är väldigt viktigt att
de studerande känner att man har en möjlighet att påverka sin situation. Inte
bara att man kan komma med ett förslag som sedan ska lyftas, och lyftas och
som ev. blir behandlat. Det är viktigt att man har en direkt koppling till där
besluten tas.
När det gäller avtalen, där har vi också sagt att man borde förenhetliga de
här avtalen. Borde man kanske säga upp samtliga som nu jobbar inom gymnasieskolorna för att på nytt anställa dem, med samma avtal gällande för allihop? För det här blir inte bra. Vi har också erfarenheter från ÅHS där de som
kom från folkhälsoförbundet och från sjukhuset kom in med gamla avtal. Det
här har visat sig att inte vara någon bra lösning. Vi ska inte göra samma fel en
gång till. Vi ska försöka göra det så bra som möjligt redan från start. Jag hoppas att kulturutskottet har en lösning på detta. Det är mycket kulturutskottet
ska sätta sig in i. Man kan eventuellt göra en förbättring.
När det gäller några andra frågor så har vi också lite synpunkter när vi har
gått igenom den här lagframställningen. Tiden är ganska knapp, men här lagframställningen kanske inte skiljer sig så mycket ifrån den tidigare.
Det finns fortfarande lite frågetecken vad gäller antagningsprocessen. Man
nämner att processen eventuellt ska ändras i framtiden. Man kanske ska sätta
antagningsprocessen under AMS. Hur har man tänkt sig det här? Det skulle
också vara bra om utskottet kunde titta på hur man rent konkret skulle göra.
Det har att göra både med det praktiska men också med den studerandes
rättsäkerhet. Så att det blir på rätt nivå.
Man säger också att det i den allmänna gymnasieutbildningen är tre års
heltidsstudier. Jag undrar om det är någonting som har förändrats? Idag vet
vi att man kan göra sin examen på fyra år. Är det här någonting som man
kommer att fortsätta med?
När det gäller 14 paragrafen mom. 4 och 5, specialutbildningarna, så borde
de också vara på lagnivå. Nu hänvisar man till läroplansgrunder. Det bör kulturutskottet också titta på.
Den utbildning som har varit väldigt aktuell och mycket diskussioner
kring, kanske lite storm runt, kan man säga, det är sociokantexamen, en alldeles egen åländsk examen. Är detta bra att vi har det på det här sättet? Jag
förstår nu att man har tagit det här till sig eftersom det har varit väldigt
mycket diskussioner om det. De elever som går där uppskattar den här utbildningen. Men är det ändå vettigt att göra på det här sättet? Vad innefattar
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den här examen? Vad kan man göra när man är klar? Det tycker jag också är
en väldigt väsentlig fråga för dem som väljer att gå den här sociala linjen på
yrkesskolan.
Sedan borde egentligen hela sjöfartsutbildningen få ett samlat grepp. Vi
har ifrån vår sida, under den här perioden, aktualiserat den här frågan flera
gånger, vilket också andra partier har gjort, särskilt frisinnad samverkan. Om
vi hinner så långt idag så kommer vi också att ha en sådan diskussion. Sjöfartsutbildningen borde sättas under lupp för att man ska se hur den framtida
sjöfartsutbildningen ska se ut på Åland. Det är en viktig profil bärande utbildning på Åland och det måste ändras från dagens system om vi fortfarande
ska vara ledande på utbildningssidan.
I det stora hela, det som vi då anförde 2007 har man tagit till sig. Men det
finns vissa frågetecken ännu att ta itu med i utskottet, främst vad beträffar
avtalen, de studerandes situation och sedan viktiga frågor om de studerandes
rättsäkerhet. Tack, herr talman.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Tack, herr talman! Det var många frågor. Jag ska försöka svara kort på
dem så gott jag kan. När det gäller hälsa i skolan, den utredningen som
vi gjorde visade att vår situation bland ungdomar idag lämnar övrigt att
önska och den stöder den utveckling som vi går emot nu. Vi tror att det
blir en bättre studerandehälsovård till alla.
Sedan när det gäller att säga upp samtliga i personalen så är det viktigt att göra om man skulle behöva göra sig av med många. I det här fallet är det så stora grupper som är på väg i pension så att vi kommer att
behöva alla lärare. Ska man säga upp så kräver det också en väldig hantering i detta. Man ska ha samtal, man ska erbjuda omplacering, man
ska erbjuda utbildning och ärendet ska behandlas i tjänstedelegationen.
Det är alltså väldigt kostsamma procedurer som ska föregås av en indragning. Då är frågan om det är värt att lägga resurser på så mycket
hantering när man istället kan lösa det på det sättet som vi föreslår i den
sista paragrafen.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Vad beträffar studerandehälsovården så där har ni uppfattat situationen att man går vidare med det som majoriteten tyckte. Det är helt
OK från vår sida. Vi hade en annan syn på det. Vi har också förlorat den
debatten.
Vad beträffar avtalen så är det nog väsentligt att man tittar på det
ifrån utskottets sida. Går det att lösa? Det går att lösa, det är bara det att
det är mera arbete. Men kanske det ändå på sikt är bättre att göra det i
det här skedet, så att man löser framtida orättvisor som man säkert
kommer att uppleva mellan de här olika skolorna. Man kommer att
jobba inom olika skolenheter så det är kanske bra att man löser det en
gång för alla från start. Man gör en omstart och sedan jobbar alla efter
samma avtal.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

När det gäller avtalen så är det bra att kulturutskottet fördjupar sig i det.
Det har jag ingenting emot.
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Sedan när det gäller studiernas omfattning, att de motsvarar tre år, så
är det så att studierna motsvarar tre år. Det finns ungdomar som i teorin
skulle kunna avlägga de här studierna på två år. Men studierna motsvarar tre års heltidsstudier. Jag vet inte om jag skulle rekommendera någon att studera på två, men man ska i praktiken kunna göra det. Man
ska också kunna studera på fyra år, vilket har visat sig bli en ganska
kostsam lösning, det är inte det som vi kommer att rekommendera. Det
finns säkert orsaker till att det ibland behöver ta fyra år, då får det göra
det.
Sedan när det gäller den samhälleliga- och sociala linjen och om det
är bra eller inte, vi har en bättre bild av det i höst när ungdomar har blivit antagna. Detta påverkas inte av lagen. Då får vi se om det fungerar
att de är i Ålands yrkesskola, såsom de är idag, eller om det finns orsak
att utforma utbildningen på något annat sätt. Vi tycker inte att det finns
skäl att göra det förrän vi har sett facit hur det går med antagningarna i
höst.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Längden på studietiden var ett bra påpekande. Vad beträffar det fjärde
året så har jag åtminstone den uppfattningen att antalet studerande som
väljer att studera på fyra år ökar. Det är mycket annat som händer i
ungdomen under den här tiden. Man kanske har idrottsliga aktiviteter
eller andra fritidsaktiviteter som man också vill ägna tid åt. Vi vet att
ungdomarna är väldigt hårt pressade för att uppnå studieprestationer
som man behöver för att ha access in till högskola eller universitet. Jag
tror att det är bra att möjligheten att studera på fyra år finns.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Margaret Lundberg, replik

Tack, herr talman! Jag tänkte lite förklara angående hälso- och sjukvården. Vi har besökt olika skolor och vi har diskuterat både med hälsovårdspersonalen och med de studerande. De tycker att det är bra att
man sammanförde hälsovården till ett och samma ställe.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Tack, herr talman! Jag fäste mig vid det här med avtalen. Vtm Gun-Mari
Lindholm föreslår att man säger upp alla och tar in dem i nytt avtal. Det
förutsätter naturligtvis att man har nya avtal, vilket vi hoppas att vi ska
få. Jag förutsätter nog ändå att alla går in i samma avtal utan uppsägningar, så att man överför den ordinarie personalen in i nya avtal. Det
förutsätter naturligtvis också förhandlingar. Jag tror att det är ett enklare sätt att överföra den ordinarie personalen till nya avtal. Några
gamla avtal, vad jag har förstått, ska inte följa med.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Johan Ehn

Herr talman! Jag vill börja med att konstatera att i det stora hela är lagstiftningen bra. Den följer de huvudriktlinjer som vi gemensamt under den förra
hösten enades kring om hur fortsättningen för gymnasieskolan skulle bli.
Det har funnits åsikter om hur organisationen skulle se ut, en hel skola eller en icke hel skola. Jag tycker att grunden till det som nu presenteras följer
det som vi var överens om när vi lämnade svar på meddelandet. Däremot
skiljer det sig naturligtvis från det meddelande som kom, för det hade en annan struktur. Det här är ett bättre sätt att ordna gymnasieutbildningen på.
Det finns naturligtvis saker som man också kan ha synpunkter på. Vissa
saker har dykt upp redan i replik, men jag ska ytterligare lyfta fram några saker.
För det första så har man benämningen direktion när det gäller det högsta
beslutande organet. Från kulturutskottet sade vi att det kunde man tänka sig.
Ju mer jag tänker på det här, ju mer tycker jag att man ska fundera på om
man inte ska kalla det för en styrelse. Jag tycker att funktionerna som det här
organet har och hur sammansättningen kommer att bli så är det här arbetet
de facto väldigt mycket likt en styrelse. Jag tror att direktionsbegreppet lever
kvar för att vi har det i gymnasialstadieskolan sedan tidigare. Ser vi i övrigt på
hur vi utvecklar självständiga myndigheter så pratar vi ofta att om att vi sätter
en styrelse på dem. Jag tycker att vi ska ta oss en funderare om vi inte ska
sätta en benämning som bättre motsvarar det som man egentligen gör.
Jag har redan varit inne på elever och studerandeinflytande, man har löst
det så att man nu får en plats i ledningsgruppens i skolan. Jag hör till dem
som också tycker att man ytterligare ska fundera ett varv kring var man ska
ha de studerande. Jag blev lite förvånad över den storm som faktiskt blåste
upp senast som vi diskuterade det här. Det var så viktigt att ge de studerande
rösträtt. Det var en av många stora stridsfrågor. Det kom väldigt mycket kritik i lagtinget kring den biten och framförallt från liberalt håll. Jag hörde till
dem som i det skedet sade att jag förstod en del av den kritiken. Om vi ska få
en skola som är gjord för brukarna och om vi dessutom ska visa på att vi lever
i ett demokratiskt samhälle och kanske den vägen ge en viss skolning att delta
i demokratiska processer så kunde jag tänka mig att man skulle ha gjort precis på det sättet.
Efter en diskussion i dåvarande kulturutskott blev skrivningen att man
borde åstadkomma det. Det här är någonting som vi absolut måste se vidare
på och fundera kring. Skrivningen, som den är nu, är väldigt, väldigt svag.
Det är helt och hållet upp till direktionen att välja huruvida man vill ha med
de studerande eller inte. Det minsta man borde ha haft med här är att de studerande har närvarorätt. Nu blir det så att direktionen bestämmer när och på
vilka grunder detta ska ske.
När vi kommer in på området ekonomi så sade jag redan i en replik att jag
inte är nöjd med det resonemang som man nu för. Jag vill att man kommer
längre. Jag vill att landskapsregeringen ska presentera någon slags tanke
kring hur man har tänkt att den nya organisationen ska utvecklas ekonomiskt. Jag förstår att det finns en massa frågetecken att räta ut vad gäller hur
avtalen kommer att se ut. Hur kommer mängden elever att utveckla sig? Jag
tror ändå att det går att få fram siffror på detta. Det är framförallt viktigt i det
budgetarbete som ska göras nu. Vi har hört många gånger i debatten att
strukturförändringarna kommer att bära frukt och det kommer att hjälpa den
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ekonomiska situationen för landskapet, men då måste det börjar synas i siffror på något sätt. Det är viktigt att man politiskt uttalar sig om var nivån, som
man vill komma till, ska ligga. Hur mycket får den här skolan kosta i framtiden? Då ger man också signalen inåt i själva organisationen att börja jobba
utifrån den biten. Det behöver klargöras vad gäller ekonomin.
Avtalsfrågan är tätt ansluten till ekonomin. Det är ingen dans på rosor att
åstadkomma det nya avtalet. Det förvånar mig lite att vi inte har kommit
längre. Man har faktiskt diskuterar de här frågorna så pass länge att man
borde ha kunnat få något slags resultat. Jag vet inte riktigt hur läget ligger,
det kanske vore bra om vi fick ett förtydligande från vicelantrådet angående
hur långt man har kommit i avtalsförhandlingarna. Vilka är de målsättningar
som landskapsregeringen nu har satt upp? Vad har man för tidtabell för att
lösa de här bitarna? Det skulle vara intressant att få lite mera kött på benen
kring detta.
Herr talman! Jag tror också att man måste sätta lite fokus i utskottsbehandlingen på ansvarsfördelningen inom den här organisationen. För mig
blir det aningen oklart vad direktionen beslutar om, vad förvaltningschefen
beslutar om och vad rektorerna beslutar om. Det finns gråzoner där. Jag tror
till och med att det finns inskrivet i en paragraf att om det uppstår oklarheter
så är det direktionen som beslutar. Jag förstår att man bör ha en liten slamkrypare ifall att det uppstår det. Det är också svårt att följa med i framställningen och se hur man har tänkt sig den här fördelningen. Det är också svårt
att se, om det är såsom det är på ministerns bild, om de här tre personerna är
på samma nivå. Eller är någon av personerna övergripande, över hela alltihop? Jag får ibland bilden framför mig att det är förvaltningschefen som har
det högsta ansvaret. När man sedan läser annat så kommer man till en annan
insekt. Detta borde man ha någon typ av funderingar kring.
Examensbenämningarna var ltl Gun Carlson inne på, det behöver jag inte
beröra ytterligare. Jag kan säga att man bör titta på dem. Man gör framförallt
en väldigt stark koppling till Finland. Jag tror att det är viktigt att komma
ihåg att det är så många av de studerande som söker sig till Sverige, så att inte
examensbenämningarna leder till att vi måste utforma våra utbildningar på
ett sådant sätt att det försvårar i Sverige. Vi jobbar mycket med den biten
också.
Begreppen skiljebetyg och delexamen tycker jag är bra att ha kommit in.
Jag skulle vilja använda mig av delexamen som begrepp istället för skiljebetyg. Nu använder man också skiljebetyg. Det är för mig att lite konstigt ord.
Det är en liten sak, men jag tror att en delexamen säger betydligt mycket
mera. När man har en delexamen, hur ska man göra för att komma tillbaka
och komplettera det här? Det måste vi titta lite närmare på. Jag ser nu att valideringsprocessen och att man ska kunna komplettera finns beskrivet. Det är
svårt att hänga med linjerna om hur vuxenutbildningen ska fungera inom den
här organisationen.
Jag vill ännu lyfta fram en sak, det är någonting som vi ifrån frisinnad
samverkans sida har diskuterat rätt mycket; frågan om en utbildningsgaranti
för ungdomar efter grundskolan. Vi tror att vi borde garantera samtliga ungdomar en plats, inte på det sättet att man får den plats som man absolut sätter högst upp. Gymnasieskolan ska vara en följd i färg till grundskolan. Vi ska
se till att vi kan erbjuda platser till ungdomarna. Här tror vi också att det kan
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behövas ett lagstöd för att det faktiskt ska verkställas. Man också fundera på
om man kunde få in lagstöd.
Till sist, ltl Roger Jansson lyft upp sjöfartsutbildningen som någonting som
måste lösas i det här fallet. Jag hörde ministern svarade på frågan. Hon säger
att den här organisationen inte förhindrar att göra någonting specifikt med
sjöfartsutbildningen. Det stämmer säkert. Däremot kommer både högskolan
och den blivande gymnasieskolan att påverkas av om man gör skilda organisationer.
Det var lite av de synpunkter som jag ville på den frisinnade gruppens vägnar föra fram gällande denna fråga. Tack, herr talman.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Att välja ordet styrelse eller direktion på det organet som
ska leda myndigheten, det som har fallit till favör är ordet direktion. Vi
vill gärna åtskilja de som har, och förhoppningsvis så småningom får,
hel autonomi t.ex. Högskolan. Där har man en styrelse när man har
stark autonomi, medan direktionen i det här fallet är beredande i många
ärenden. Man har ganska liknande uppgifter, t o m färre uppgifter, men
bredare än tidigare. Man har inte så hemskt många grunder som man
fattar beslut på, förutom det viktiga att man antar studerande och några
områden till.
När det gäller avtalen så jobbar vi på med dem. Det finns också en
gräns för hur mycket man kan pressa. Jag tror också att lagtinget är intresserad av att man är ekonomiskt försiktig. Driver man på hårt så blir
det dyrare avtal. Det är möjligt, även om det inte är önskvärt, att genomföra den här reformen utan nya avtal.
När det gäller de vuxenstuderande eller de som har tagit, gärna för
mig, delexamen, så kommer man tillbaka till skolan. Vi har ett periodiserat studiesystem och man har en individuell studieplan som reglerar
hur man ska genomföra sina resterande studier.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! När det gäller valet av direktion kontra styrelse så är jag
inte riktigt säker på att jag omfattar helt och fullt bilden på hur jag
skulle vilja att skolan senare utvecklas. Jag är väldigt intresserad av att
även gymnasieskolan ska få en ganska stor självständig status. Man gör
skolan trots allt till en myndighet. Som myndighet fattar den beslut som
har betydelse. Därför tycker jag att det är viktigt att man ser till att man
använder liknande begrepp. Det är väl någonting som vi får stifta närmare bekantskap med i utskottsbehandlingen.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Det finns anledning att återkomma till det. Det är lite motsägelsefullt att säga att vi borde ha en studiegaranti och sedan ha en
autonom gymnasieskola. Orsaken till att vi vill hålla ett fast grepp om
ekonomin och utvecklingen är också att man inte slimmar gymnasieskolan på det sättet att man bara erbjuder ett fåtal utbildningar på jättefin
nivå för att få ett bra resultat och ett bra ekonomiskt resultat. Vi ska
också se till att vi kan erbjuda den här bredden. Det finns säkert orsak
att diskutera det här. Det finns många fördelar och det finns många
nackdelar. Vi har nu gått in för att vi tycker att det är oerhört viktigt att
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alla sextonåringar ska kunna studera hemma. Men att ge en garanti kan
också bli en placering, vilket näringslivet inte är intresserad av. Man vill
ha effektiva, entreprenörsintresserade ungdomar som verkligen har valt
sin studieplats och inte placerats i den. En studieplatsgaranti ger också
en viss orättvisa. Vem ska ha rätt till vilken plats? Hur ska man då fördela dem?
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Gymnasieskolan idag har i princip utvecklats i hela Norden till att vara en förlängning av grundskolan. Gymnasieskolan är en
förutsättning i dagsläget för att överhuvudtaget komma vidare vad gäller
både arbete och vidareutbildning. För vår del är det nog viktigt att man
faktiskt ser till att man säkrar upp den möjligheten. De problem och frågeställningar som ministern har kring detta gäller när man sedan kommer till realiteterna och ska reda ut de bitarna. Men som företeelse så
måste vi se till att vi har en beställning som är en garanti. Att påstå att
det skulle strida mot den självständiga ställningen förstår jag inte överhuvudtaget. Det är en beställning som vilken annan beställning som
helst från de här två husen. Vi vill ha en utbildningsgaranti precis på
samma sätt som vi säger att man ska undervisa i svenska, engelska och
matematik. Inte går vi in och säger att man får helt fristående ställning.
Man gör en beställning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Det känns tryggt att det är ltl Johan Ehn som ska sköta
kulturutskottets behandling av det här. Dels vet jag att han är intresserad av utbildningsfrågorna, dels var han med i processen runt struktur 07. Han var också pappa till den lösning, som den här lagen nu ligger till
grund för och som lagtinget omfattade.
Vi har inte haft möjlighet att sätta oss in i de här detaljerna. Jag skulle
gärna se ett klargörande när det gäller problematiken runt myndigheten.
Det fanns problemen med ansvarsfördelningen, när jag ser den där modellen så känner jag det redan.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Exempel där jag har lite svårt att följa helt och hållet beskrivningen handlar om personalförhållanden och budget osv. Om man
har det pedagogiska ansvaret för en skola som drivs och samtidigt är det
är någon annan som anställer, där finns en fråga som kan bli svår att avgöra om man inte tydligt och klart har sagt vem som beslutar vad. Det
måste finnas någon som har sista ordet. Jag ser framför mig i det här
fallet att direktionen har sista ordet. Det är okej för min del. Man använder direktionen, det som jag skulle vilja att var en styrelse, för att
säga sista ordet. Det var ett exempel där jag såg de här svårigheterna. På
samma sätt som ltl Sundback så har jag inte heller i detalj hunnit studera alla de här bitarna. Men detta var någonting som for genom mitt
huvud när jag läste det här för första gången.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag tycker nog att det låter lite oroväckande att det är direktionen som ska gå in och styra upp verksamheten.
Detta med ÅHS är nog ett avskräckande exempel på många sätt vad
gäller otydlig ansvarsfördelning och oklara delegeringar. Det framkom i
ett tidigare anförande här att det inte heller är klart om det myndigheten
själv eller direktionen som ska fastställa reglementet. Det är ju helt förkastligt. Man delegerar åt sig själv. Där finns det nog att lära av ÅHS.
Det måste faktiskt i lagstiftningen vara väldigt klart, i alla fall så klart
som det bara är möjligt.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag tror att flera av de här bitarna också går att lösa via
förordning, att man den vägen kan göra det. Före jag kan uttala mig för
egen del så vill jag diskutera frågorna i utskottet för att se var vi har problemen och hur vi kan hitta lösningar på dem. Jag noterar att det finns
på ett par ställen i lagförslaget sagt att man ska lösa frågor antingen via
förordning eller via reglemente. Det här måste man försöka titta vidare
på, hur man kan göra det klart och tydligt så att inte de här problemen,
som jag eventuellt kunde se, uppstår.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Camilla Gunell

Herr talman! Jag hör till dem som tycker att det här är en efterlängtad och
bra framställning. Jag är ganska ledsen och missnöjd över på vilket sätt det
nu sköts från landskapsregeringens sida. Lagtinget har suttit här under mars
och april och behandlat sina egna motioner och spörsmål. Nu kommer man
de sista dagarna med två tunga lagframställningar; gymnasielagen och finansförvaltningslagen. Det är ju meningen att de här veckorna ska vara någon slags uppsamling av sådant arbete man har hållit på med. Att komma
med detta nu är faktiskt fel. Det ger oss heller inte någon möjlighet att på ett
seriöst sätt sätta oss in i de här lagframställningarna innan de ska skickas till
utskott.
Jag har förstått att finansförvaltningslagen inte brådskar. Den kanske kan
bordläggas till september för närmare analys och fördjupning. Men det brinner tydligen i knutarna när det gäller gymnasielagen. Nu ska den igenom lagtinget fortast möjligast. Det ger en lite dålig smak. Vi som är i oppositionen
fick detta på måndagen. Den enda möjligheten vi har att bordlägga detta,
utan majoritetens stöd, är tills imorgon. Ikväll jobbar vi till kl. 20.00. I morgon börjar vi kl. 9.30. Det finns absolut ingen tid för analys och fördjupning.
Det som man kan komma med här idag är ganska ytliga reflexioner kring den
här lagframställningen. Sedan måste vi se det som en möjlighet att direkt till
utskottet skicka våra synpunkter, eller möjligen ta upp de frågeställningar
som vi anser vara viktiga via debattartiklar i media.
Det vittnas om att den här lagframställningen har tagits fram i mycket
skyndsam ordning. Den har pressats fram på olika sätt. Det är otroligt viktigt
att de lagframställningar, som man lämnar över till lagtinget, är färdiga,
mogna och redo för behandling. Annars överför man ett ansvar till lagtinget
och dess utskott att utföra ett lagberedningsarbete som inte är rimligt. Lag1167

tinget har inte den rollen och inte heller de resurserna att hålla på med detaljer och lagberedning.
Jag tycker att det hade varit klokare av landskapsregeringen att hålla den
här framställningen hos sig under sommaren, låta lagberedningen jobba med
det här tills de känner sig mogna och redo och låta de involverade i processen
ytterligare låta saker och ting smälta. Nu vittnas det om att saker och ting har
skett i mycket skyndsam ordning med hastiga genomgångar. Tidtabellen har
närmast varit omänsklig.
Det bäddar för att man ifrån landskapsregeringens sida tar en risk i att
man lämnar över någonting som inte är klart. Dels kan kulturutskottet göra
en del, men till de delar man inte har analyserat det tillräckligt kan det vara
så att man riskerar rättssäkerhet och annat för de studerande.
Om vi nu gör så gott vi kan på den lilla tid som vi har haft kan jag då konstatera att landskapsregeringen, när de tillträdde, tillsatte en arbetsgrupp
som utarbetade en utbildningsplan för hur gymnasieskolan skulle organiseras. Deras arbete kom till lagtinget i form av ett meddelande. Det arbetet gick
ut på att man fortsättningsvis ville ha sju skolor. Ovanpå dessa skolor skulle
en något byråkratiskt överbyggnad läggas ovanpå det hela. Kulturutskottet
fick lyckligtvis ändrad riktning på den framställningen.
Nu är vi tillbaka i ett läge där man kommer med en gemensam organisation. Det är ju det som har varit problemet, vi har för många splittrade enheter
utgående både från den ekonomiska situationen och från det fallande elevunderlaget. Vi behöver föra samman och föra samman för att stärka. Vi behöver
stärka resurserna, stärka förutsättningarna att ge utbildning och stärka möjligheterna att göra skolan så individanpassat som möjligt. Det kan man inte
göra om man har sju olika enheter. Men man kan göra det, förutsättningarna
är bättre, om man har det samlat och så starkt som möjligt. Det är också den
utvecklingen som man har skett både i Finland och i Sverige.
Jag har försökt att analysera på vilket sätt den här lagframställningen nu
skiljer sig från struktur -07 framställningen. Egentligen är skillnaderna, vad
jag kan snabbt kan se, inte så många. En stor stötesten förra omgången var
att Ålands lyceum också skulle ingå i en gemensam skolorganisation. Nu är
det fortfarande en myndighet, vad jag kan se. Det är en skolmyndighet,
Ålands gymnasieskola, vilken har två inriktningar; en studieförberedande och
en yrkesutbildade. Vad skiljer det sig egentligen från struktur -07 framställningen? Den innebar en organisation med en yrkesutbildade inriktning och
en studieförberedande inriktning. Jag tror att man den gången målade upp
spöken, så stora att man själv blev rädd, och så gick det inte att genomföra.
Nu kommer man med i stort sett samma sak.
Det blir alltså så att alla går i Ålands gymnasieskola och får sitt betyg från
målas gymnasieskola. Eller är det så att man får sitt betyg från i Ålands lyceum respektive Ålands yrkesgymnasium? Det där tycker jag hittills är
ganska oklart. Som jag förstår det är det bara myndigheten, Ålands gymnasieskola, som kan utfärda betygen. Då går ju alla i samma skola, eller hur?
Lärarna och personalen är väl då också anställda av en och samma organisation. Ni får gärna rätta mig från landskapsregeringens bänk om jag i hastigheten har läst fel.
En annan stötesten i förra processen var kollektivavtalen. Man såg det som
ett hinder att ha en gemensam organisation ifall man följde 6-8 olika läraravtal. Man såg det som ett hinder att lärarna jobbar i samma skola och i stort
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sätt utför samma arbetsuppgifter men har helt olika löner. Jag hävdade redan
då att det inte var något problem. Det är två skilda processer. Det är önskvärt
att de går hand i hand. Visst är det ju bättre, om man har en skola, att lärarna
följer samma avtal.
Vad jag har förstått så har man inte kommit fram till den punkten att man
har ett gemensamt skolavtal. Det här har varit en fråga som är jättelik. Den är
stor och den har varit aktuell sedan början av nittiotalet. Jag antar nog att vi
hade hört talats om ifall man nu hade fått ett avtal till stånd. Man jobbar säkert vidare med det. Att ro i land ett så här stort avtal är en stor process. Det
kan naturligtvis också innebära kostnader, vilket jag förstår att landskapsregeringen förhåller sig lite tveksamma inför. Det vore bra om man kunde redogöra från landskapsregeringens sida om målet fortfarande är ett gemensamt skolavtal. När kan det sjösättas? Det vore önskvärt att de här processerna ändå går hand i hand, så långt man kan.
Vi vet att även högskolan väntar på nya avtal och det har de också gjort i
åratal. Det är sådana här frågor som jag tycker att avtalsbyrån skulle ha satsat
sin kraft och energi på under det här året och inte på permitteringar och sådana frågor.
Det blir också oklart vem som är chef i Ålands gymnasieskola. Vem är
högsta ansvariga? Är det en eller två rektorer, är det förvaltningschefen eller
är de alla lika ansvariga?
I förra processen var det klart att det fanns en gymnasiechef, sedan under
honom eller henne fanns det rektorer.
Det som finns kvar, som jag är glad för, är kombinationsexamen. Här tycker jag att man försöker sätta för mycket kraft på att man inom Ålands gymnasieskola ska separera Ålands lyceum och yrkesutbildningen. Vi vet ju att till
innehållet har hela tiden den politiska önskan och beställningen varit att de
här två ska samverka i så stor och hög grad som möjligt. Därför försöker man
anpassa utbildningen med periodisering och att de studerande både ska
kunna kombinera och ta dubbelexamen när det gäller studieförberedande utbildning och yrkesutbildning.
Vad jag har förstått så har man nu gått in för en periodiseringsmodell som
förefaller något krånglig. Om jag har förstått det rätt så finns det i Finland två
olika modeller för periodisering. Den ena är den så kallade Torneåmodellen
och så finns det en mera standardmodell. Denna standard periodiseringsmodellen är den som utbildningsstyrelsen föredrar. Jag är lite förvånad över att
landskapsregeringen, om det stämmer, har gått in för Torneåmodellen. Men
det kanske man kan redogöra för från minister Lundbergs sida.
Schemaläggningen var också ett stort hinder år 2007. Nu är det redan löst,
säger minister Lundberg. Nå, då kanske inte problemet var så stort, om man
redan nu har schemalagt för 1200 elever för en termin som börjar 2011.
Nästa fråga gäller sjömansskolan och sjöfartsutbildningen. Där blir det
också några frågor hängande i luften. Man säger att sjömansskolans utbildning på något sätt ska ingå i någonting eget. Är det någon slags underorganisation till Ålands gymnasieskola? Kommer sjömansskolan att ingå i den här
skolan på samma villkor som alla andra utbildningar? Vad är det här för typ
av organisation? Det blir något oklart.
Det sociala programmet har varit under diskussion. Vi skulle gärna vilja
veta vilken typ av examen man kommer att ta efter att man har gått den linjen och hur man ser på behovet och intresset bland de studerande. Det är ju
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viktigt att det här programmet, som har haft sin särart, ändå bibehåller sin
attraktionskraft och att man hittar en relevant examen på den.
Studerande med särskilda behov har berörts här också och studerande som
har anpassad läroplan. Deras rättigheter för skolgång borde på något sätt
också regleras i lagen så att skolorna måste ta in dessa elever. I år finns det
ganska många elever. Problemet hur man ska lösa det står inför dörren. Det
vore viktigt att också ge den här gruppen lagstöd, att de har rätt till utbildning
på samma villkor som andra.
Skolhälsan fortsätter som en gemensam enhet, vilket jag tycker är mycket
bra. Att vuxenutbildningen flyttar in i gymnasieskolan är också bra. Yrkesråd
och en stark utvecklad elevdemokrati var sådana saker som i alla fall jag jobbade starkt för förra gången, det är nu med.
Jag hoppas att det går att få klarhet på några frågor här, annars får debatten fortsätta genom direkt kommunikation med kulturutskottet eller på
andra sätt. Tack, fru talman.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Tack fru talman! Jag kan bara igen upprepa när det gäller tidtabellen.
Det är definitivt inte nonchalans mot lagtingets möjlighet att debattera
det här ärendet, vilket jag inte heller kan påverka. Vi har utgått ifrån den
information vi har fått ifrån lagtinget om att man ska arbeta till den 9
juni. Man har senare gått in för, efter det att vi inte har kunnat ändra vår
tidtabell, att lägga sista plenum nu på torsdag. Jag antar att det är upp
till lagtinget att ändra sin tidtabell, om man tycker att man inte har tillräckligt med tid. Vi har haft ett halvår på oss för den här lagen. Det har
varit ursprungsplanen. När vi har planerade vår tid så planerade vi in
kvartalen så att vi skulle använda två kvartal till den här lagstiftningen
och det har vi behövt. Jag vill fortfarande också hänvisa till att lagtinget
behövde sju månader på sig för att behandla meddelandet. Det kastade
omkull vår planering. Vi gav meddelandet under vårsessionen och ändå
så fick vi inte betänkandet tillbaka förrän i november. Det är inte mycket
vi kan göra åt det, tyvärr.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Camilla Gunell, replik

Det är intressant att höra hur man kan se väldigt olika på saker och ting.
Nog måste ju vicelantrådet ta ansvar för hur regeringen arbetar och även
hur majoritetsblocket fungerar. Ni kom med ett meddelande som i princip lades av majoriteten och hela lagtinget i papperskorgen. Därför att
det var en utveckling som gick käpprätt i annan riktning än vad lagtinget
önskade. Därav tog det ju tid. Det gick flera år till att planera ett meddelande som det sedan inte blev någonting av. Inte kan vicelantrådet
skylla på kulturutskottet för att det tog tid. Majoriteten måste ju ta ansvar för sitt eget handlande. Vi jobbar gärna här i lagtinget. Men den här
framställningen var utlovad till slutet av april och den kommer sista
maj!
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Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Fru talman! Det är intressant att se vilka frågor man fokuserar på när
det gäller pedagogiskt utvecklingsarbete. Man tittar helst bakåt och inte
framåt. Det är ingen tvekan om att inte landskapsregeringen tar sitt ansvar när det gäller arbetet. Det finns också väldigt många viktiga och
akuta frågor som jag är helt säker på att socialdemokraterna tycker är
viktiga att lösa och det gör vi. Det finns också en viss förståelse även hos
socialdemokraterna att folk kan vara sjuka. Det har varit väldigt mycket
som har hänt under det här halvåret och vi har ändå klarat av att producera den här framställningen.
Det vi är mest stolta över är att vi också har förfinat framställningen
och vi har kunnat återanvända väldigt mycket av den framställning som
lades i lagtinget för tre år sedan. Vi har också hittat väldigt många misstag som vi har rett upp, vilket vi också ska vara glada åt att vi nu har korrigerat. Ärenden vinner ofta på en extra genomgång, det finns väldigt
många sådana också. Jag tror nog att vi ska se det här lite mera sakligt.
Ltl Camilla Gunell, replik

Nog är det ju konstigt. Man har haft tre år på sig med den här frågan.
Sedan kommer man till lagtinget med två tunga lagpaket när det är två
arbetsdagar kvar.
Vill man ha en ändring vad gäller talmanskonferensen och lagtingets
arbete då har majoriteten också majoritet i den sammansättningen.
Talmannen som bestämmer tidtabellen hör till samma parti. Så nog är
det konstigt om inte kommunikationen fungerar.
Nej, det är nog så att man har pressat fram detta lagförslag på alla sätt
och vis. Alla involverade har fått ge sitt yttersta för att få fram det. Nu
ska det köras igenom lagtinget så hastigt att vi knappt hinner blinka.
Konstruktivt arbete vill vi ha, vilket jag har efterlyst. Vi behöver tid
för analys och fördjupning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vi kom in på finansförvaltningslagen, ett ärende på förskott. När det gäller tidsaspekten så är det bara någon dag att diskutera
den. Eftersom ltl Gunell sitter i finansutskottet, som just har behandlat
tilläggsbudgeten, så fick ju finansutskottet information att det här var på
gång ännu före sommaren. Finansutskottet sade i sitt betänkande att det
var angeläget att den kommer fram. Däremot är tidsaspekten i den lagen
sådan att det inte gör någon skada ifall den diskuteras vidare september,
eftersom ikraftträdandet lämpligen ska ske 1 januari 2012. För att lagen
ska bli fullödig krävs också att lagtinget möjligen ändrar i lagtingsordningen, men det återkommer vi till sedan.
Ltl Camilla Gunell, replik

Vi får väl återkomma till finansförvaltningslagen i nästa ärende. Om vi
nu håller oss till gymnasielagen så tycker jag att det hade varit mycket
klokare om landskapsregeringen själv hade tagit sommaren på sig. Man
skulle ha låtit det här arbetet mogna för lagberedningen och involverade

1171

rektorer och tjänstemän så att de skulle känna att arbetet är rätt, alla detaljer kommer att ligga där de ska och sedan skulle det vara färdigt för
behandling i lagtinget. Då tror jag att processen i lagtinget också skulle
gå mycket smidigare. Det hade varit bättre om man hade vilat på hanen
sista dagen och sista veckan och tagit den här tiden själv till eftertanke.
Det har det varit klokare, enligt mig.
Minister Mats Perämaa, replik

Fru talman! Väldigt mycket av anförandet gick ut på processer istället
för innehåll. Friheten att välja hur man anför står ju var och en fritt. Det
är klart att vi kan prata om det men eftersom ltl Gunell i sitt anförande
tog upp finansförvaltningslagen, redan i samband med den reformen
som vi nu diskuterar, så står det mig fritt att i replik informera om hur
jag ser på den frågan. Det är orsaken till att jag replikerade.
Finansförvaltningslagen diskuterar vi snart.
Ltl Camilla Gunell, replik

Finansministern får möjlighet att återkomma till finansförvaltningslagen i nästa i ärende. Jag hoppas att vi får mera information om den lagen då.
Vad gäller mitt anförande så handlade det delvis om processen därför
att jag upplever den som så orättvis, man respekterar inte lagtingets
möjligheter och man beaktar inte den demokratiska processen. Sedan
tror jag att jag listade tio olika sakfrågor som jag hoppas få svar på.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Då fortsätter vi debatten om gymnasieutbildningen, finansförvaltningslag kommer senare.
Ltl Anders Eriksson

Tack, fru talman! Det har varit en liten tuppfäktning om tidpunkten för den
här framställningen. Det är väl kanske inte det som är det viktiga. Jag tror
ändå att man ifrån landskapsregeringens sida måste förstå att när två så här
tunga framställningar kommer vid den här tidpunkten så blir det kritik. Det
är helt förståeligt. Det är ofta så här, det har blivit värre med åren. Det diskuteras till och med att man ska ändra lagtingsåret bara för att man ska få detta
att fungera. Men sist och slutligen handlar det inte om det. Det handlar helt
enkelt om att sätta upp deadline för regeringen när man ska leverera. Jag har
själv åtta års erfarenhet, jag hade Ragnar Erlandsson som första lantråd. Det
var alltid vägledande att man skulle ha respekt för lagtinget. Det räknades
som nästintill ofint att komma med framställningar sista dagen. Lagtinget
behövde också ha lite tid för framställningarna. Det andra lantrådet jag jobbade med var Roger Jansson. Då hade vi till och med checklistor som man
skulle pricka av så att man skulle klara av tidtabellen. Hur det fungerar nu vet
jag inte. Men då fungerade det. Jag tror att regeringen måste inse att man får
befogad kritik när man levererar så här sent. Jag blev själv väldigt, väldigt
förvånad. Om det är ett misstag, om det är så att man inte riktigt har arbetsstrukturer eller om det är taktik, för att den ska slinka igenom, låter jag vara
osagt, men det är inte bra. Med det så lämnar jag den biten.
För att få tid att sätta sig in ordentligt i detta så var jag också inne på att
bordlägga ärendet. Men efter att ha hört kulturutskottets ordförande Johan

1172

Ehn, som ändå får ta huvudansvaret för att få detta att fungera, säga att man
ifrån utskottets sida är beredd att jobba med detta, reda upp och få svar på
frågorna, då tycker jag också att det är bra och jag stöder att vi ska gå vidare.
Som flera talare har sagt så är den här samordningen inte ny. Det har varit
utbildning 2000 och det har varit struktur -07. Problemet är att man aldrig
riktigt har kommit till skott. Det handlar sist och slutligen om att använda resurserna så effektivt och bra som möjligt.
I min replik till utbildningsministern sade jag att jag var lite förvånad över
att man pratade så lite om utbildningens innehåll och om de pedagogiska
fördelarna med det här lagförslaget. Utbildningsministern svarade med att
säga att det inte är det som den här lagen tar upp. Man lagstiftar inte om de
pedagogiska fördelarna och utbildningens innehåll. Det kan jag absolut hålla
med om. När man ger en politisk presentation av ett ärende så tycker jag att
man bör man plocka upp det som är det väsentliga, det som man tycker att är
politiskt viktigt. Det som är politiskt viktigt med en sådan här debatt är att vi
får en så bra och bred utbildning som möjligt.
När det gäller bredden på utbildningen så vill jag ställa min första direkta
fråga; hur går det med den sociala linjen på yrkesskolan? Jag noterade att
frågan ställdes tidigare, men jag noterade inte något riktigt bra svar. Därför
vill jag upprepa den frågan.
För att jag skulle sätta mig in i detta på den korta tid vi hade så gick jag
tillbaka och tittade lite på debatten runt struktur -07. Jag tittade på vad som
var stötestenen och problemen då. Jag blev ganska förvånad när jag tittade på
mitt eget anförande. Jag ställde sex frågor och samtliga frågor har också
ställts här idag. Inte är det riktigt så mycket nytt som händer i den här firman.
Det första frågan, som jag ställde, var hur man ska klara av att schemalägga för 1200 elever. Nu säger man att det inte är några problem, det är
redan ordnat, medan vi ett replikskifte hörde att det tydligen inte är riktigt
ordnat. Vi får se hur det är med den frågan. Är det gjort eller är det inte gjort?
Jag tror att det kanske behövs lite mera detaljerad förklaring om hur det förhåller sig.
Den andra frågan, som jag ställde, var varför Ålands lyceum skulle integreras. Den biten är ju borta nu.
Jag vill inte peka ut någon speciell ansvarig men jag tror att om man hade
haft ett praktiskt handlag så skulle man i struktur -07 ha plockat ut Ålands lyceum, då hade den säkert gått igenom. Då kanske den här verksamheten
skulle ha fungerat ganska bra redan nu med de förhoppningsvis ekonomiska
vinster som man kunde ha gjort, så det är lite olyckligt.
Den tredje frågan, som jag tog upp, var betygssättning och giltighet för vidareutbildning. Jag konstaterar att centerns gruppledare Gun Carlson i stort
sett ställer samma fråga nu.
Den fjärde frågan, som jag ställde, var vilka de ekonomiska konsekvenserna var. Det är minst lika centralt, jag ska återkomma till den frågan, herr talman.
Den femte frågan, som jag ställde, handlade om läraravtalen. Jag sade att
man måste få den biten på plats innan man rullar bollen vidare. Jag tyckte i
replikskiftet att utbildningsministern sade att också läraravtalen var på plats,
men det är mycket möjligt att jag uppfattade fel. Men därför vill jag lyfta upp
den frågan än en gång. Jag ser frågan som central och jag ser det som viktigt
1173

att man skulle få enhetliga läraravtal innan man går in i den här organisationen, annars får man de bekymren med sig.
Den sista frågan, som jag ställde och vilken jag vill uppehålla mig lite vid,
handlar om var praktikerna ska få sin utbildning. Jag såg i strukturen -07 bilden av en allt mer teoretisk utbildning. Vi pratar ofta om att man borde gå i
en annan riktning. Alla är inte teoretiker, många är praktiker och deras kompetens och kunskap behövs också. Det här tror jag att är speciellt viktigt om
man försöker motverka skoltrötthet. Det är allt fler ungdomar som hamnat på
sidan om utbildningsväsendet. Jag tror att den risken är ännu större om det
blir mera teoretiskt läsande på praktikernas axlar.
En idé som jag har, och som jag inte har lyckats utläsa mig till i den här
framställningen är frågan om ett fjärde år. Nu har vi på Ålands lyceum och vi
har Ålands yrkesgymnasium. Det tycker jag, som jag har sagt hela tiden, att
är bra. Men om man vill ha en praktisk inriktad utbildning i Ålands yrkesgymnasium och man under resans gång kommer underfund med att man
skulle vilja läsa på mera, förbättra betygen och man skulle vilja gå till en viss
vidareutbildning. Finns då möjlighet att koppla på ett fjärde år för att förkovra sig teoretiskt i Ålands lyceum? Finns den möjligheten? Om inte den
möjligheten finns så tror jag att det skulle vara en bra modell.
Jag hade ett par frågor direkt när det gäller framställningen, herr talman,
bara fyra frågor, med tanke på tiden.
Inledningsvis sade jag att när en framställning kommer så här sent så finns
det en risk att saker och ting ska slinka igenom. Jag fäste mig vid precis vid
samma formulering som ltl Roger Jansson gjorde; ”den nya gymnasieorganisationen stöder landskapsregeringens målsättning att utveckla en tydlig
profil på sjöfartsutbildningen.” Det här tyckte jag att var bra. Vidare står det;
”avsikten är att för gymnasie- och högskolenivå skapa en sammanhållen
utbildning under en självständig ledning”. Det är precis det som näringen
har efterlyst. Det här tyckte jag att var bra men jag hittade inte något stöd för
det här påståendet i framställningen, precis på samma sätt som ltl Roger
Jansson. Då noterade jag att utbildningsministern säger att den här framställningen inte förhindrar det som man här säger att man vill uppnå. Inte
hänger det riktigt ihop. Det här gör ju en lite orolig. När man börjar skrapar
lite på ytan så visar det sig att det inte finns täckning för det. Det känns faktiskt lite oroande.
En fråga, som jag också vill ställa, gäller styrningen och ledningen av den
nya skolan. Vi fick se en bild här att det skulle vara en direktion med sju medlemmar. När det gäller deras kompetens så står det så här; ”vilka bör ha erfarenhet av olika samhällssektorer och branscher”. Ska jag tolka att det är
kompetens och kunnande som är avgörande och inte innehav av partibok?
Det vore intressant att få reda på. Tänker man ändra arbetssättet när man
tillsätter direktionen?
Den nästsista frågan, som jag vill ställa, handlar om organisationen. Man
kan utläsa att det kan bli en viss övertalighet inom området för skolans ekonomi och kansli när det gäller den typen av arbetsuppgifter. Det sägs så här;
”skolorna har tidigare övertagit hanteringen av den studieadministrativa
databasen av landskapsregeringen. På sikt kan övervägas också om elevantagningssystemet ska överföras till skolorna från Ålands arbetsmarknadsoch studieservicemyndighet”. Min direkta fråga här är om detta är en åtgärd
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ställda som finns inom den här organisationen? Eller är det så att man kan
spara en hel del inom AMS om man flyttar över det här? Risken är ju stor att
det blir samma personalstyrka kvar på båda sidorna. Då har vi, åtminstone
inte i ekonomiskt hänseende, vunnit så speciellt mycket.
I och med detta, herr talman, är jag framme vid min sista fråga som handlar om ekonomin. Det sägs så här under punkt 4.3 ekonomi; ”eftersom förslaget inte innehåller en omedelbar förändring i omfattning på totalt utbildningsutbud torde det inte få någon omedelbar väsentlig ekonomisk verkan”. Men man tror att det på längre sikt ska leda till någonting. Den här
formuleringen är otroligt vag. Det sägs också längre ner i följande stycke; ”en
utveckling mot en mer effektiv medelsanvändning bedöms vara väsentlig i
Ålands gymnasium.” Nog är det lite ÅHS över det här också. I den organisationen började man också med de här tankarna, att använda resurserna på ett
så effektivt sätt som möjligt. Det finns ju inte någon täckning i det här stycket
för att så kommer att ske. Det tycker jag är ganska allvarligt. Jag såg att finansministern har begärt replik. Då kan jag rent teoretiskt fråga; har finansministern varit närvarande när man har klubbat det här stycket? Det här
stycket är lite förvånande.
Jag har full förståelse för att man inte kan beskriva allt i detalj. Jag har full
förståelse för att vinsterna också kommer att ge sig på sikt i och med de stora
pensionsavgångar som man pekar på i framställningen. Men nog borde man
ändå få lite mera konkret till stånd när det gäller den ekonomiska biten, speciellt i det ekonomiska läget som vi befinner oss i idag. Tack, herr talman.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Tack, herr talman! Landskapsregeringen är van och inte alls är rädd för
att få kritik. Vi har behövt våra sex månader för den här lagstiftningen.
Vi har också ansett det viktigt att processa fram. Vi har processat så
mycket som vi har kunnat. Det är säkert inte tillräckligt. Jag tror att man
aldrig får en reform färdigt processad. Vi har åtminstone kommit så
långt att vi upplever att vi har tagit tillvara de synpunkter som har
kommit fram och också använt dem i vår framställning.
Vi tyckte också att det var väldigt viktigt att invänta lagtingets synpunkter innan vi slog igång lagstiftningsarbetet. Det är helt enkelt orsaken till att lagen kommer nu. Det är som det är, det är inte så mycket att
göra någonting åt. Man kan kritisera det, men det är ett faktum.
När det gäller den samhälleliga- och sociala linjen så väljer vi att låta
den fortsätta under nuvarande Ålands yrkesskola, kommande Ålands
yrkesgymnasiums vingar. Examen är en yrkesexamen som leder till en
sociokantexamen. Det kan finnas orsak att se över linjen när vi ser hur
väl man uppnår sina mål beträffande de studerandes intresse att få studieplatser i Sverige osv. Men det är ingenting som den här lagen behöver
styra. Därför anser vi att vi kan invänta hösten och se hur det går för
våra studeranden innan vi gör några förändringar.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Vi lämnar biten om när framställningen har kommit. Utbildningsministern upprepade gång på gång att framställningen har kommit på sex
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månader. Det är ju en tre års resa som hade kunnat gå mycket snabbare
om man hade vetat vad man hade velat ifrån första början.
När det gäller den sociala linjen, ska jag förstå utbildningsministern
svar på det sättet att vi i höst får veta hur det kommer att bli? Är detta
svaret?
Sedan vill jag väldigt gärna få de ekonomiska frågorna, som jag ställde, förtydligade. De frågorna är oerhört centrala.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Jag återkommer i ett anförande om de ekonomiska frågorna.
Förra gången lagstiftningen var uppe här i lagtinget så framkom det
mycket att det fanns en brist i processen. Vi har försökt processa den här
gången.
Det är också många talare som tar upp schemaläggning därför besvarar jag den på nytt. När det gäller schemaläggningen så är läsåret 20112012 förstås inte schemalagt. Däremot finns nu ett gemensamt schemaläggningssystem.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tror att det är en god idé att hon återkommer i ett anförande och listar de frågor som har ställts. Jag ser mycket fram emot detta, speciellt
när det gäller den ekonomiska biten och de tre frågorna som jag ställde.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Också i detta anförande framfördes misstankar om det
finns ett allvar att profilera sjöfartsutbildningen och i förlängningen ge
den en mera självständig ledning. Jag vill för min del intyga att den här
diskussionen har varit oerhörd central i framtagandet av den här lagstiftningen som inte allena styr sjöfartsutbildningen. Jag har fullt förtroende för att det kommer att tas fram redskap för att utföra det som är
landskapsregeringens målsättning.
Ltl Anders Eriksson, replik

Om det uppfattades på det sättet så kan jag säga att min mening inte var
att misstänkliggöra någonting. När jag läser en så här pass tydlig deklaration redan på första sidan i framställningen så blir jag glad och tycker
att det är bra. När jag går vidare in i dokumentet och inte hittar någon
uppföljning av det så blir man ju lite fundersam. Varför skriver man så
här när man inte följer upp det? Vi vill alla ha bästa möjliga sjöfartsutbildning för den är så viktig. Det har länge varit ett missnöje ifrån näringens sida när det gäller sjöfartsutbildningen. De här frågorna måste
man ta tag i på allvar.
När det gäller de ekonomiska aspekterna så vill jag upprepa min fråga
direkt till finansministern. När det gäller de ekonomiska aspekterna i en
lagframställning, nu är inte detta finansministerns ansvarsområde men
åtminstone när det gäller den ekonomiska biten så borde ju finansministern hela tiden lusläsa och säga att det här inte räcker och vi måste få
veta vad vi kan tjäna på sikt på det här. Varför har icke så skett?
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Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Den som i ett anförande ställer frågor till den som har begärt replik, ja okej, nog fungerar det väl också på något sätt.
Den här landskapsregeringen har haft dialog med sjöfartsnäringen
när det gäller sjöfartsutbildningen. Vi har tagit del av deras önskemål
och deras oro för att sjöfartsutbildningen inte ska utvecklas på ett
ändamålsenligt sätt för näringslivet och för hela samhället. Vi har gett
ett löfte, vilket vi har verifierat i den här lagstiftningen. Vi uttalar en väldig tydlig målsättning, precis som ltl Anders Eriksson sade. Det kommer
vi att stå fast vid.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag ställde inte en fråga utan jag skickade en tanke rakt ut i luften. Istället för att hänga upp sig på formalia så är det bra om någon ifrån landskapsregeringen känner att det är viktigt att prata lite om ekonomiska
aspekter när det gäller den här framställningen så begär den personen
ordet vid lämpligt tillfälle.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Lantrådet Viveka Eriksson

Herr talman! Jag tycker att det är tråkigt att lagtinget känner sig trampad på
tårna för att vi kommer så sent med reformerna. Jag kan bara beklaga att
man känner på det här sättet. Det har förstås inte varit landskapsregeringens
avsikt att det skulle bli så här. Jag vill i alla fall understryka att det är innehållet i reformen som ändå är viktigare. Det har varit mycket diskussion om tidtabell. Vi har förstått budskapet att man när besviken. Samtidigt vill jag också
säga att landskapsregeringen har presenterat tre stora reformer här under våren; barnomsorgslagen, finansförvaltningslag och nu gymnasieutbildningen.
Det är reformer som man har jobbat med i flera landskapsregeringar innan
och faktiskt inte har nått vidare. Nu är vi i alla fall på gång.
Särskilt när det gäller gymnasiereformen så har ju lagtinget ändå haft möjligt att under våren och hösten diskutera gymnasiereformen i form av det
meddelandet som vi lämnade. Innehållet har ju verkligen ventilerats i lagtingsdebatten. Det är väldigt svårt att tillfredsställa lagtinget, å ena sidan
borde vi ha kommit tidigare med lagen, i mars-april, sade ltl Gunell, å andra
sidan borde vi också ha låtit lagen mogna. Så här stora reformer kräver väldigt mycket arbete. Vi har press på lagberedningen. Det krävs förankringsarbete, vilket vi har utfört. Särskilt när det gäller gymnasiereformen så har det
varit remissförfarande och det har varit flera höranden. Det har varit ytterligare möten och det har varit vissa utredningar sedan vi fick in remissvaren.
Jag beklagar att man uppfattar det på ett negativt sätt när landskapsregeringen presenterar olika reformer. Det blir lite ledsamt.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag tänkte passa på, när lantrådet ger sig in i debatten, att
också ställa en liknande fråga eller en undran till det liberala partiet om
inflytande för de studerande. I den tidigare debatten kring struktur -07
så verkade det vara en väldigt viktig fråga för den liberala gruppen. Nu
finns inte den frågan med på samma sätt i det förslag som ligger nu. En
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stilla undran i det här fallet är: Har man bytt linje vad gäller inflytande
för de studerande i gymnasieskolan?
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Talman! Det stämmer att den frågan har varit väldigt viktig för liberalerna. Frågan var också väldigt viktig på 90-talet när vi jobbade med dåvarande lag, utbildning efter grundskolan. Då var faktiskt liberalerna
ensamma om att hävda de studerandes rätt i direktionen. Att jag och liberalerna har svalt det här beror på att man har givit de studerande möjligheter till påverkan i ledningsgrupperna. Vi uppfattar ändå att det är i
ledningsgrupperna som utbildningen ska utformas. Jag antar att utskottet kommer att titta närmare på det här och fundera vidare. Liberalerna
deltar gärna också i den debatten. Vi håller de enskilda studerandes
möjlighet att påverka väldigt högt. Det är en viktig demokratiaspekt.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag tackar för förtydligandet av den liberala synen. Det tyder på att vi kommer att ha en ganska intressant och givande diskussion
i utskottet vad gäller möjligheten till de studerandenas inflytande i utskottet.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Herr talman! Det är ju viktigt att just titta på ledningsgruppernas roll eftersom jag har köpt den tanken att ledningsgrupperna kommer att ha en
väsentlig betydelse för hur utbildningen utformas. Det är ju särskilt där
som man har anledning att vara med och påverka.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Alla de här reformerna, som lantrådet nämnde, är efterlängtade, både skolreformen, barnomsorgslagen och finansförvaltningslagen. Jag tycker att man kan begära att landskapsregeringen också visar lagtinget den respekten att vi här kan göra ett gott arbete. Får man
ett stort lagpaket på måndag, om man vet att majoriteten inte kommer
att låta det ligga över sommaren, utan det ska iväg, då finns det ju ingen
chans för bordläggning. Tycker då lantrådet att man ger lagtinget och
framförallt de som inte har säte och stämma i kulturutskottet den respekten? Vi borde få tid att låta frågan analyseras både på djupet och
bredden och få tid att ställa våra frågor här i salen.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Talman! Landskapsregeringen har levererat efterlängtade reformer. Det
har varit ett jättejobb att få fram de här. Många människor har varit involverade, sådant tar tid, det vet säkert ltl Gunell från sin tid i landskapsregeringen. Lagberedning är inte någonting som man bara bestämmer, även om min ambition är den att jag har en deadline. Det är
alltid saker som kommer emellan och rubbar tidsplanen.
Landskapsregeringen respekterar lagtinget. Lagtinget förfogar själv
över sin tidtabell. Det kommer också att komma in andra lagframställningar här under sommarhalvåret eftersom vi har ganska många lagar i
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röret. Trots att lagtinget inte är på plats så kommer det att överföras lagframställningar för lagtinget. Vi kan inte alltid exakt anpassa oss till när
lagtinget är här när det gäller tidpunkten när vi levererar våra framställningar. Ändå försöker vi anpassa oss så gott det går.
Ltl Camilla Gunell, replik

Anser då lantrådet att den här lagframställningen nu är mogen att föras
över till lagtinget för behandling? Är den förankrad i organisationen? Är
det så att de som har jobbat med den här frågan upplever att den är mogen att gå vidare för beredning i lagtinget? Eller är det de facto, i ärlighetens namn, så att man nu överför ett ansvar som inte egentligen är
lagtingets ansvar, att sitta och hålla på lagberedning. Borde man inte ha
gett lagberedningen tillräcklig tid? Särskilt med tanke på att man här i
salen i lagtinget har kritiserat lagberedningen för att inte ha tid och resurser att genomföra ett tillräckligt detaljerat arbete.
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Talman! Ltl Gunell sade i sitt inlägg att vi borde ha kommit tidigare med
den här reformen. Nu kommer den för sent. Nu säger ltl Gunell att den
borde ha mognat och den borde överhuvudtaget inte ha kommit. Samtidigt är det här en uppföljning av ett meddelande, som vi gav till lagtinget, och som man ingående har debatterat. Kulturutskottet behandlade det och vi har följt upp vad kulturutskottet och lagtinget har sagt. Vi
har ju redan en gång haft den här omgången och lyssnat på lagtinget. Vi
har haft remissförfarande. När remissförfarandet var klart så har det
gjorts ytterligare utredningar. Efter att remissförfarandet och utredningarna var klara har det varit ytterligare möten där man har diskuterat detta.
Trots det är det en stor reform som berör många människor. Det
kommer alltid att finnas frågetecken och osäkerhet när en reform sjösätts. Men så långt har vi bedömt i landskapsregeringen, att i det här
skedet är lagframställningen så långt beredd, att man kan föra över den
till lagtinget. Vi har vänt och vridit på den och vi har behandlat den vid
ytterst många tillfällen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Lantrådet säger att man har vänt och vridit på den här framställningen.
Då kanske jag kan passa på att ställa tre konkreta frågor. Vem är chef i
Ålands gymnasieskola? Är alla lärare och övrig personal anställda av en
enda arbetsgivare? Får alla elever betyg som det står Ålands gymnasium
på?
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag hade ett anförande och fick en replik som inte riktigt anknöt till det. Jag hänför dessa frågor till utbildningsministern.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Ja, då får vi väl vänta på vicelantrådet. Men en fråga som
jag är säker på att lantrådet behärskar, det har hon jobbat för många
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gånger, det är frågan om personer med särskilda behov och personer
som har anpassad läroplan och deras rätt till gymnasieutbildning. Anser
lantrådet att 3 § i gymnasielagen ger rätt till gymnasieutbildning för den
här gruppen elever?
Lantrådet Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag har ingenting mera att säga.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Det här är en efterlängtad framställning. Nu är den här, även
om det är en väldigt kort stund som lagtinget får ha tillsammans med den här
framställningen. Efter tre år har vi struktur -07 här i en liten annan variant.
Till och med skolan heter samma sak, Åland gymnasium hette också skolan i
förslaget struktur -07. Sedan var det två huvudinriktningar i utbildningen.
Modellen såg lite annorlunda ut. Det var viktigt för struktur -07 att de olika
pedagogiska områdena och antalet studerande skulle vara ganska balanserat.
Det är ju det som det här förslaget har fått stark kritik för. Man har en skola
och en rektor som ska sköta 800 studeranden och en annan skola som ska
sköta drygt 400 studeranden. Den obalansen kommer antagligen också att
märkas i organisationen. Undervisningen inom i yrkesgymnasiet innehåller
betydligt mera variation.
Den som har läst landskapsregeringens rapporter om barns- och ungas
hälsa kan notera att just bland de ungdomar, inte på något sätt alla, som ska
gå i Ålands yrkesgymnasium så finns det många med ganska allvarliga hälsoproblem och sociala svårigheter. Det kommer att bli en ganska tuff situation
för den rektor som ska ansvara för Ålands yrkesgymnasium. Jag ber att utskottet tittar närmare på hur det här ska fungera i praktiken. Vi vet också att
det är en viss skillnad i förmågan att tillägna sig mera teoretisk kunskap mellan dem som söker till Ålands lyceum och dem som söker till Ålands yrkesgymnasium. I struktur -07 ville man på sätt och vis minska på den här klyftan
genom att använda utbildningsresurserna så att de var tillgängliga för alla
ungdomar på någorlunda lika villkor. Nu blir det trots allt en utbredning
inom den här myndigheten som gör att det lätt kan bli tufft för den som ska
ha det pedagogiska ansvaret och det dagliga ansvaret för Ålands yrkesgymnasium.
Sedan har vi ännu inte fått svar på några frågor. Jag ber att igen att få rikta
frågan till ansvariga ministern vicelantrådet Britt Lundberg, eftersom ingen
annan kan eller vill svara på det. Frågan är: Är Ålands gymnasium en enda
myndighet? Vem är chef för myndigheten? Är det förvaltningschefen som är
chef eller är det någon slags ledningsgrupp där alla har samma makt? Jag vill
ytterligare ha svar på den här frågan: Är lärare och personal som jobbar vid
Ålands lyceum och de som jobbar vid Ålands yrkesgymnasium anställda av en
enda arbetsgivare, så att arbetsgivaren kan förfoga fritt över den här arbetskraften? Eller kommer de att vara anställda vid separata skolor? Den tredje
frågan är: Vad ska det stå på de här elevernas betyg? Står det betyg från
Ålands gymnasium eller står det Ålands lyceum alternativt Ålands yrkesgymnasium. Det är tre centrala frågor för att man ska förstå hur den här myndigheten ska fungera.
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Herr talman! Sedan ska jag komma till min favoritfråga. Det gäller de studeranden som har särskilda behov eller en så kallad anpassad läroplan. Det
gäller studerande som har gått träningsutbildning. Som alla vet var Åland en
föregångare vad gäller att ge barn med förståndshandikapp möjligheter till
grundskoleutbildning, att göra dem läropliktiga. Det är därför som vi också
har undvikit att ha institutioner på Åland. De allra flesta barnen bor hemma.
Föräldrarna tar ett stort ansvar för sina barn som har särskilda behov. Sedan
finns det barn med andra typer av funktionsnedsättningar, fysiska förstås
men också barn som har psykiska beteendestörningar. I diskussionen fick vi
höra av ministern och ltl Gun Carlson att det inte var möjligt att integrera
dessa barn och ungdomar i den vanliga utbildningen. Det är klart att det
kanske inte går att integrera i alla klasserna. Det är frågan om lokal integrering och särskilda program. Man har åtminstone försökt inom det yrkesinriktade i gymnasiet att jobba fram en särskild läroplan.
Det finns en motion om detta; gymnasieutbildning för studeranden med
särskilda behov från så sent som mars 2006. Första undertecknare är numera
lantrådet Viveka Eriksson, ltl Raija-Liisa Eklöw var med, ltl Åke Mattsson, ledamot Mats Perämaa och ledamot Katrin Sjögren var med. Vi fick höra i ett
replikskifte där ltl Sirpa Eriksson informerade oss om att dessa ungdomar
med särskilda behov och allmän läroplan har rätt till utbildning, både östanhavs och västanhavs om Åland. Jag hoppas att utskottet följer den liberala
linjen i den här frågan, och inte centerns linje att kategorisera och utestänga
vissa ungdomar från utbildning på den här nivån. Det är inte någon lätt uppgift, men det är en mycket viktig uppgift att alla ungdomar ska få någorlunda
lika chanser utgående ifrån sina förutsättningar och möjligheter. Det står
nämligen i 3 §; ”gymnasieutbildningen ska vara tillgängliga för alla”. Det
står ska, inte bör. I andra momentet står det; ”i utbildningen ska hänsyn tas
till studerande med funktionsnedsättning eller särskilda behov.” Som jag ser
det så finns det inga undantag enligt den här framställningen. Det förvånar
mig att ansvariga ministern antyder, trots dessa starka skrivningar, att vissa
ska uteslutas, dvs diskrimineras på någon grund som jag ännu inte har förstått vilken den är. Jag har ställt den frågan men då har jag fått svaret att det
är den mottagande organisationen, rektorerna i skolorna, som ska bestämma
vilka som inte har rätt till utbildning. Den grunden är inte rättssäker, anser
jag. Den skadar vårt samhälle. Utskottet måste där lägga saker och ting på
rätt.
Herr talman! Efter tre år med centern som ansvarig för gymnasialutbildningen har det inte hänt så mycket, bara en sak, naturbruksskolan läggs ner
av dem som i tiden inrättade den. I struktur -07 fanns det en räddningsplan
men den är nu borta och nu har det här lagtinget beslutat att lägga ner den
ärorika och mycket, mycket gamla utbildningen på Åland. Tack, herr talman.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Jag tänkte bara konstatera att egentligen säger ltl Barbro
Sundback och jag samma sak i den här fråga när det gäller elever med
särskilda behov och anpassad läroplan. Ltl Barbro Sundback sade att det
är självklart att det här ska göras utgående ifrån elevernas förutsättningar och behov. Det var väl det som jag sade också.
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Samtidigt vill jag erinra om att alla våra gymnasieutbildningar bygger
på en genomgången grundskola. De som inte har gått igenom grundskolan kan väl ändå inte komma ifråga, som jag ser det.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det är ju trevligt om vi nu har samma uppfattning. Jag har i alla fall
inte den uppfattning som ltl Gun Carlson gjorde sig tolk för här tidigare,
dvs att på något sätt skulle vissa ändå inte kvalificera sig. Jag menar nog
att alla, också de som har anpassad läroplan eller särskilda behov, har
rätt till utbildning på den här nivån. Inte på det viset att man kan kräva
orimligheter. Men skolan har skyldighet att skapa sådana utbildningar.
Det finns i gällande gymnasielag en paragraf som säger så här; "verksamheten i skolorna skall utformas så att även studerande med särskilda behov kan genomföra sin utbildning".
Ltl Gun Carlson, replik

Ja, återigen är det samma linje, inte kräva orimligheter, sade ltl Barbro
Sundback just. Det var det som jag också antydde. Om jag har uttryckt
det på något annat sätt, än vad ltl Sundback gör, men i grunden så säger
vi faktiskt samma sak.
Jag tänkte också säga i replik ett svar på det som jag själv sade tidigare, eftersom ltl Sundback ställde frågan i en annan replik. Det var om
reglementets fastställelse eller icke. Det står faktiskt i förslaget, fast jag
inte heller hade sett det, att det är landskapsregeringen som ska fastställa reglemente. Där var jag inte själv uppdaterad när jag ställde frågan.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Som så många gånger tidigare så lyckas ltl Carlsson
och jag hitta gemensamma linjer och kompromisser.
Jag tycker ändå att man i utbildningssammanhang måste tala om de
studerandes rättigheter och inte om skolans rättigheter att diskriminera
vissa grupper. Det är en stor skillnad i min värld.
Om reglementet ska fastställas av landskapsregeringens så är det alldeles utmärkt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Eftersom ett flertal frågor från flera talare har väckts och riktats till vicelantrådet Lundberg ges nu ordet, framom andra, med stöd av lagtingsordningen 47 § till vicelantrådet för anförande, varsågod.
Vicelantrådet Britt Lundberg

Tack, herr talman! Bästa lagting, jag valde också att placera in det här anförande därför att nu kommer de talare för andra gången. Därför passar det
ganska bra att alla fick möjlighet att tala ett varv i varje fall.
Jag tänkte inleda med att informera om att landskapsregeringen fastställer
reglementet på förslag av direktionen, vilket klargjordes redan här i ett replikskifte tidigare.
När det gäller betygsättningen så ser jag framför mig att det på betyget står
Ålands gymnasium överst och sedan avgångsbetyg från Ålands yrkesgymnasium, om det sedan är frisör eller bygg eller vilken linje man har gått, samt
avgångsbetyg från Ålands lyceum.
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När det gäller om man kan förkovra sig och inom vad man kan förkovra sig
så kommer man att planera sina studier via den individuella studieplanen.
Jag tror att det var ltl Anders Eriksson som ställer frågan om man sedan kan
plocka kurser från andra ställen. Det finns säkert någon begränsning där resurserna sätter stopp för hur ymnigt man kan välja. Det ska också finnas någon form av logik och en argumentering från den studerande på varför den
väljer det ena eller det andra. Att man inte bara kan gå fyra år inom Ålands
gymnasium och läsa utan att ha ett mål. Det är meningen att man ska ha ett
mål mede sina studier.
När det gäller avtalsfrågorna så har det tagits initiativ till att jobba med
dem i facken och diskussioner pågår. Jag har inte något resultat att presenterar ännu. När det gäller innehållet, både pedagogiskt och vad gäller linjer, så
är detta en gymnasielag som reglerar hur gymnasieutbildningen generellt ska
ordnas på Åland och hur utbildningen ska ordnas i landskapets skolor via kapitel 5. Innehållet behöver inte regleras i lag, vilket jag nämnde tidigare. Innehållet behöver vara mera dynamiskt och det regleras på annat sätt.
Om man tänker tillsätta direktionen från partiboken i första hand eller
inte, så det är ganska svårt för mig att bestämma hur kommande regeringar
kommer att göra. Tanken för den här regeringen är att det ska finnas duktiga
människor som är politiskt tillsatta som tillsammans skapar ett brett kunnande kring de branscher som finns representerade inom Ålands gymnasium.
När det gäller ekonomin, så långt kommer den kommande ekonomin att
bero på vilket innehåll man sätter i Ålands gymnasium och hur många utbildningar man kommer att erbjuda. Det beror på hur man väljer att utvidga
och hur man kommer att fatta beslut när det gäller dimensioneringar och
grupper. Här finns det en rörlighet att styra.
När det gäller detta att AMS idag sköter elevantagningen och att man kan
tänka sig att det kan skötas av skolorna i framtiden, så är det just det att det
kan tänkas. Den typen av diskussioner förs. Det har bl.a. aktualiserats av att
försöksansökan idag handlar hemskt mycket om att man fyller i sin blankett
för att öva sig i att fylla i en ansökan. Vi skulle vilja ha mera betoning i att
man faktiskt skulle söka till det man har tänkt söka till. Då skulle vi få en bra
fingervisning tidigt på året, så att vi också kan göra eventuella justeringar vad
gäller dimensioneringsbeslutet när vi vet hur det kommer att se ut. I år har
det varit en väldigt stor skillnad mellan försöksansökan och den verkliga ansökan. Det skulle vara en poäng att skolorna mera skulle ha kontakt direkt till
grundskolorna. Det är ingenting som hindrar att AMS kan ha den här kontakten till skolorna. Vi kommer nog redan från den här hösten att trycka på att vi
behöver lägga större arbete i skolorna på försöksansökan för att vi ska kunna
fatta goda beslut till hösten. Detta ska inte kopplas ihop med övertaligheten
kring den övriga personalen. Det är klart att man skulle kunna tänka sig att
en person skulle kunna omplaceras till detta, men det finns ju redan idag
duktig personal som jobbar med elevansökningarna. Jag skulle nog säga att
man inte ska koppla ihop de meningarna, utan se dem som två separata meningar.
När det gäller ekonomin igen så nämnde jag i mitt anförande att vi redan
har rationaliserat en hel del under de här två första åren. Siffrorna från senaste läsår visar på att kostnaderna har minskat med 7 procent förutom dessa
två veckors inbesparingar av lönerna, om vi räknar med det så kommer vi
över 10 procent. Det är det här arbetet som man behöver jobba vidare på.
1183

Man tar det också stegvis beroende på hur grupperna är. Det är de studerande och deras studier som ska gå i första hand. Det finns fortfarande utrymme för att göra mera rationaliseringar, framförallt när det gäller administrationen. Det är ganska svårt när det gäller antalet lärartimmar att härifrån landskapsregeringen sia om hur många studeranden det kommer att
vara i varje grupp och hur många timmar olika lärare behöver. Sedan har vi
också det knepiga lärarlönesystemet med övertimmar och får man många
övertimmar blir det väldigt dyrt. Jag tror att det finns en förståelse för att det
är ganska svårt att exakt sätta fingret på det. Jag tror inte att bedömningen
om 1 miljon, som gjordes kring den förra lagframställningen, är så långt
borta.
När det gäller de anställda så ska de anställas av Ålands gymnasium. När
det gäller Ålands gymnasium så är det en myndighet där det finns två skolor
och en samordnande resursenhet som leds av en förvaltningschef, som därmed också blir den högsta chefen för hela myndigheten.
Att Åland lyceum och Ålands yrkesgymnasium är två skilda skolor är också
en beställning och det finns ett starkt stöd för det ifrån lagtinget, som jag har
uppfattat det. Det finns nog en logik i det. På finländsk sida håller man fortfarande en tydlig skillnad mellan de allmänbildande studieförberedande utbildningarna och de yrkesutbildande utbildningarna. På svenskt håll är indikationerna att man är på väg mot samma utveckling som man länge har haft
på Åland och i Finland. Upplägget är också ganska annorlunda, omfattningen
på en yrkesutbildning är 120 studieveckor, medan omfattningen på en utbildning i Åland lyceum är 75 kurser. Det här är också två skilda skolsystem.
Det finns en logik och ett argument för varför de ska vara två skilda skolor.
Elever med anpassad läroplan är en fråga som jag tycker att är mycket intressant. Vi jobbar aktivt och effektivt med den, även om vi inte har alla bitar
färdiga. Även där tar det lite tid att genomföra förändringar. Inför nästa läsår
ska vi göra en översyn av de resurser som vi har idag för de ungdomar som
läser enligt anpassad läroplan och för dem som går i yrkesträningsundervisningen vid Ålands yrkesskola idag. Vi har idag ett café- och restaurangprogram, som erbjuds inom Ålands sjömansskola, dit ungdomar antas om man
har läst enligt anpassad läroplan. Det har också länge funnits en efterfrågan
ifrån dem som jag träffar ofta, studiehandledare och speciallärare, att det
också borde finnas en motsvarande utbildning inom teknisk inriktning, om
man ser på ungdomarnas intresse. Jag har funderat att om man sätter igång
en teknisk utbildning och så har man en caféinriktning så är det ändå ganska
smalt för vi har ett väldigt litet elevunderlag. Det är ingenting som säger sedan om fem år att det råkar just vara de studeranden som har anpassad läroplan som är intresserade av caféutbildning eller teknisk utbildning. Därför
skulle jag i översynen vilja få fram ett förslag där vi skulle ha alla ungdomar,
som läser enligt anpassad lärokurs, samlade och att man sedan skulle kunna
få plocka olika bitar, liksom de övriga studeranden gör. Är det så att man är
särskilt intresserad av caféinriktning så ska vi arrangera det. Vill man läsa
olika delar inom frisör så ska vi försöka anpassa det också. Så är tanken. Vårt
lilla åländska samhället har ett väldigt smalt underlag. Därför är det väldigt
svårt att ha hela kurser och hela grupper för det här. Det skulle också möjliggöra att man inom den här gruppen också skulle kunna läsa teoretiska ämnen. Det finns också ungdomar som kan vara väldigt duktiga inom ett enda
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teoretiskt ämne, men som annars kanske behöver ha anpassad undervisning
eller extra stöd. Det om detta.
Nu hoppas jag att mina anteckningar är så rediga att jag har berört de frågor som har ställts och som jag inte har besvarat i replik. Annars får ni återkomma och kräva fler svar av mig. Tack, herr talman.
Ltl Camilla Gunell, replik

Tack, herr talman! Ja, det var flera frågor som lämnades, bl.a. sociala
linjen och sjömansskolan. Vi får återkomma i ett till anförande och precisera det.
Det som fortfarande är väldigt oklart är om Ålands gymnasieskola är
en myndighet. Det är denna myndighet som anställer personalen. Det är
också den myndigheten som utfärdar betyg. I så fall kan man ju inte
kalla de här avdelningarna som finns under för två separata skolor. En
skola är väl i sig en egen myndighet? Det här måste nog redas ut, tycker
jag.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Poängen med att ha resursenheten är att kunna få en
högre effektivitet och kunna lägga mera pengar på pedagogiskt utveckling för att få en mer rationell utbildning av högre kvalitet. Därför har vi
en gemensam resursenhet för två skolor. Den resursenheten är gemensam för båda skolor och den resursenheten har takorganisationen
Ålands gymnasium. Jag välkomnar att kulturutskottet diskuterar vidare
kring den modell vi har förslagit och som vi också upplever att är i paritet med det som man har sagt ifrån Ålands lagting.
Ltl Camilla Gunell, replik

Det står ju här i texten att i myndigheten ingår två skolor med varsin
ledning. Om myndigheten är Ålands gymnasieskola så kan man väl inte
innefatta två skolor i den?
För min egen nyfikenhets skull vill jag fråga minister Lundberg vad
det är som egentligen skiljer den här framställningen från struktur -07?
I struktur -07 var det också en myndighet med två inriktningar; en studieförberedande, Åland lyceum och en yrkesutbildande.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Jag har inte tagit mig den tiden eller haft det intresse att
titta och jämföra med en framställning som inte gick igenom. Jag har
inte funderat på vad som är taget tillvara och inte. Det kan man göra om
man tycker att det är värdefullt. Vi har nu haft ett grundförslag utgående
från en arbetsgrupp, som lagtinget sedan har kompletterat med att man
vill två skolor och inte sju skolor och man vill har den här resursenheten. Den framställningen har vi fört tillbaka till Ålands lagting.
När vi har diskuterat den förra framställningen har vi hittat saker
som vi har behövt förädla och plocka fram. Men jag har inte gjort upp
någon tabell där jag har kunnat visa på vad som finns i struktur -07 och
vad som finns i den här gymnasielagen. Tycker man att det finns ett
värde i att göra det så tycker jag att man kan göra det. Båda framställningarna finns, så den som har det intresset får göra det. Jag tycker inte
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att ett sådant diagram är ett viktigt arbete att göra för den här framställningens skull.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Jag är nöjd. Jag fick svar på alla frågor jag ställde. Däremot är jag inte helt nöjd med svaren.
När det gäller ekonomin så sade ministern att det är svårt att göra en
kalkyl för det är lite beroende på vad man sätter in och vad man har för
utbildningsprogram. Det förstår jag också. Men om man kommer med
en omorganisation som i det här fallet så borde man kunna ha en jämförande kalkyl. Detta är kostnaderna för overhead med den organisation
som vi har idag och det här är kostnaderna för IT, fastighetsskötsel osv.
Man borde sedan kunna visa på vilka kostnaderna kommer att bli när
man har slimmat och samordnat organisationen. De uppgifterna saknas.
Jag tycker att landskapsregeringen har lite för lite på fötterna när det
gäller den ekonomiska biten.
Medan detta ärende är i utskottet så tror jag att hela processen skulle
vinna ganska mycket på om landskapsregeringen kunde leverera
material till kulturutskottet som förhoppningsvis lagtinget också kunde
ta del av så småningom.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Att göra en ekonomisk kalkyl av endast de administrativa
bitarna låter sig säkert göras. Vi har väldigt begränsade resurser som vi
arbetar med. Vi har mycket tillsynsarbete som är ogjort. Vi kommer
också att föreslå, för att vi ska kunna sjösätta den här organisationen, att
den nya förvaltningschefen och de nya rektorerna ska göra upp det här
arbetet och lägga upp den här organisationen. Annars borde vi, innan
lagstiftningen är godkänd, börja göra det redan nu för att får fram den
här modellen. Vi skulle inte behöva en organisation för det här om det
skulle finnas resurser inom utbildningsavdelningen att organisera om
den nya gymnasieskolan. Men det finns inte sådana resurser. Vi har ett
visst utvecklingsarbete och vi har tillsyn. Vi kan inte börja organisera
hela skolarbetet. Det är andra som ska göra det. Vi måste få tilläggsresurser i så fall.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Om vi drar filmen tillbaka så ursprungstankarna med det här projektet
var att man skulle spara pengar och att man inte skulle göra så mycket
dubbelarbete på sju olika skolor. Det var ju en av grundtankarna. Sedan
skulle man få ett så brett utbildningsutbud som möjligt och flexibilitet
mellan lärarkrafterna.
När det gäller dessa overheadkostnader, som jag har valt att kalla
dem, så är det klart att det kostar att ha sju olika organisationer med
egna funktioner jämfört med att föra ihop dem. Jag blir lite rädd när jag
hör ministerns förklaringar. Åtminstone om man gör en omorganisation
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i ett privat företag så nog vill man ju ha en ekonomisk kalkyl på vad man
kan vinna på det innan man gör omorganisationen. Inte gör man ju upp
organisationen och sedan låter de reda upp saker och ting. Det är som
att komma med fel ända först.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Det är klart att vi kan göra ett försök till att göra en ekonomisk kalkyl om det är viktigt för utskottet att få den. Det kommer vi
förstås att göra. Men att begära att vi nu inom förvaltningen ska strukturera upp organisationen för att se hur den blir sist och slutligen och vad
de här olika timmarna och grupperna kommer att kosta det låter sig inte
göras. Det är säkert fullkomligt möjligt att se över de administrativa
kostnaderna. Redan idag har vi redovisat att vi sparat in ungefär
500 000 inom undervisningen med de åtgärder vi redan har gjort. Jag
har muntligen sagt att inbesparingen rör sig om ungefär 1 miljon. Det
finns också en skriftlig uträckning på inbesparingar vad beträffar hur
man inom det tidigare förslaget till lag skulle organisera. Här finns det,
precis som det har sagts, väldigt mycket som liknar. Jag tror inte att den
uträkningen är så långt borta. Det är klart att vi kan förädla den uträkningen och föra den vidare. Men vi kan inte göra en organisation färdig
och säga hur mycket det kommer att kosta.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Tack för svaret på mina frågor. Jag tror att jag förstår
dem och att vi har samma mål. Däremot är det fortfarande problematiskt med myndighetsbegreppet. Om man talar om Ålands gymnasium
som en skola och sedan har man en resursenhet och sedan har man två
skolor. Det kan bli lite knepigt att genomföra de här reformerna då. Jag
är i alla fall tacksam för svaret.
Det är lite spännande att ministern inte vet skillnaden mellan den här
lagen och den som gällde för struktur -07 för inledningsvis poängterade
hon att man har utgått ifrån den lagen och att man gjort vissa förbättringar och lappat den lagen. Man förstår att det är väldigt bra nu. Jag
har en fråga med anledning av det, och som jag också tog upp i mitt anförande. Frågan gäller att Ålands yrkesgymnasium blir stort. Är det en
risk för att det blir ett för stort projekt i relation till Ålands lyceum?
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

När det gäller att jämföra de båda lagstiftningarna så svarade jag att jag
inte klarar av att stå här i talarstolen och säga vilka skillnader det finns
mellan dessa båda framställningar. I så fall skulle jag behöva göra upp
ett diagram, ställa upp paragraferna mot varandra och redovisa för det
på det sättet. I stora drag tror jag nog att vi har en bild av att Ålands
gymnasium, som det var i struktur -07 var den organisationen mera
autonom än vad den här organisationen är. Den innehöll en skola, en
förvaltningschef och en styrelse. Här har vi två skolor och en samordnande resurs. Det är de grundläggande skillnaderna. I den beskrivning
vi har fått så har vi öppnare dörrar och mindre väggar mellan de olika
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skolorna i den här organisationen än vad som sades i struktur -07 där
man bland annat inte skulle behöva undervisa över gränserna. Det stod
förstås inte i lagen, utan det var mera sådant som vi diskuterade i debatten. Här har vi nu kanske en öppnare attityd, man ska också kunna undervisa över gränserna om det är så att det behövs. Det har inte gjorts
något diagram. Det är klart att vi i stora drag har tittat på det. Vi har
också tittat väldigt noga på vissa paragrafer där vi också har behövt utveckla.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag tycker nog att det är en brist i framställningen att man
inte har den här jämförelsen. Det hade varit väldigt värdefullt eftersom
det fanns så kraftig kritik mot struktur -07. Men det kanske kulturutskottet kan titta närmare på.
Det kanske blir en obalans i Ålands gymnasium när yrkesgymnasiet
blir så hemskt mycket större, till och med dubbelt större. Man kommer
ju att ha en mycket mera heterogent utbildningsprogram. Elevunderlaget kommer också att variera väldigt mycket. Jag tror att man inte har
hunnit tänka igenom konsekvenserna helt och fullt.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Jag kan räkna upp några skillnader som finns. Validering
finns med i det här förslaget, vilket jag tror att inte fanns med i det tidigare förslaget. Vuxenutbildningen har en annan roll i den här lagframställningen. Läroavtalsutbildningen lyfts in på ett annat sätt och har
också en egen lagstiftning. Disciplinära åtgärder är formulerade på ett
annat sätt osv. Visst finns det skillnader. Jag har, som sagt, inte sett värdet i att jämföra dem paragraf för paragraf.
Visst är det så att vi kommer att få en skola på ungefär 400 elever och
en skola med 700-800 elever. Det kommer att kräva en duktig pedagogisk ledare, den saken är helt säker. I förhållande till hur många skolor
är, både i Sverige och i Finland, så har man nog fått skolor på 800 elever
att fungera alldeles utmärkt. Det handlar också sedan om att det finns
en god kommunikation mellan ledarna för de olika profilerna och rektorn samt att det bedrivas ett bra pedagogiskt utvecklingsarbete inom
skolan. Vi ser förutsättningar för att den här skolan ska kunna fungera
alldeles utmärkt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Tidtabellsfrågorna har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Jag
ska inte trötta ut lagtinget ytterligare med det. Jag tror inte heller att det är
fruktbart att föra diskussionen fram och tillbaka om vem som har försenat
vad. Nu gäller det nog bara att försöka skapa steg framåt. Det får vi försöka
göra på bästa möjliga sätt. Jag tror inte att vi kommer överens om att det är
lagtingets fel att vi är sena.
När det gäller innehållet så hade jag två saker som jag inte hann ta med i
mitt senaste anförande. Det första gäller den samhälleliga- och sociala linjen.
Linjen heter inte så mera. Linjen finns beskriven i framställningen på sidan
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15. Man skriver man att linjen fortsättningsvis ska leda till en examen. Sedan
säger man att det är en studieförberedande utbildning med en yrkesprofil.
Sedan tittar vi i lagstiftningen och där finns det ingenting som heter studieförberedande utbildning med yrkesprofil. Hur får man detta att gå ihop? Hur
får man en möjlighet att bedriva den här utbildningen vid skolan om man
inte har den definitionen? I paragraferna 25 och 26 finns det två typer av examen; student- och gymnasieexamen och yrkesinriktad gymnasieexamen. I
paragraferna 8 och 9 finns allmänbildande gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning. Här finns det någonting som jag inte hänger med i.
Det är bra om man går in för att hålla kvar just den här linjen, men var hittar
man stödet i lagen för den här linjen? Det var den ena frågan som jag hade.
Den andra frågan handlar om utbildningsrådet. Om jag förstår rätt så är
utbildningsrådet någonting som landskapsregeringen kan tillsätta om man
vill ha hjälp med att bereda utbildningspolitiska frågor i stort, allt ifrån gymnasiet till högskolan. Jag tror att man ska fundera väldigt noga på hur ett sådant råd ska användas så att man inte hamnar i någon slags konfliktsituation
mellan direktionen/styrelsen och utbildningsrådet. En hel del av utvecklingsarbetet finns även inom direktionens ansvarsområde. Om jag förstår det hela
rätt så är väl utbildningsrådet tänkt att användas i första hand för mera övergripande diskussioner. Man kan också ställa sig frågan, om man gör det frivilligt för landskapsregeringen att tillsätta ett utbildningsråd, varför skriver
man det då överhuvudtaget i lagen? Det är ju upp till varje landskapsregering
att fundera på hur man vill jobba med de här frågorna. Det här är också en av
de frågor som jag skulle vilja ha svar på här i salen, om det är möjligt, men
sedan också jobba vidare med de frågorna i utskottet.
Tillbaka till framställningen som sådan, jag vill ytterligare säga att framställningen när det gäller organisationen är i det mest väsentliga överens med
det som lagtinget sade som svar på landskapsregeringens meddelande. Det
tycker jag att är bra. Det finns saker som har frågetecken och vi ska göra vårt
bästa för att reda ut dem när frågan kommer till utskottet. Det kommer nog
också att krävas att landskapsregeringen finns med i det arbetet, framförallt
vad gäller att utreda de ekonomiska konsekvenserna. De ekonomiska konsekvenserna tror jag nog måste finnas på bordet när vi senare ska fatta beslutet.
Det är viktigt att lagtinget vet vad man går in för när man bestämmer sig för
den här reformen. Tack, herr talman.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Tack, herr talman! När det gäller det samhälleliga- och sociala programmet vid Ålands yrkesskola så har vi haft en arbetsgrupp som har
tagit fram ett förslag till hur den här frågan ska lösas. Det finns en problematik och delar av den problematiken är att man inte just nu vet exakt hur det kommer att falla ut när det gäller antagningssystemet i höst
för dem som väljer att söka till Sverige. Arbetsgruppen har föreslagit att
det ska vara en yrkesutbildning som leder till yrkessociokant. Egentligen
ska den följa exakt den modell som vi har idag. Vi har tagit bort, precis
som ltl Ehn säger, studieförberedande med yrkesprofil av den orsaken
att den är en främmande fågel. Man har sagt från högskolan att man
inte kommer att ge några speciella meritpoäng för den utbildningen för
dem som söker till Sverige. Vi vill att de här ungdomarna ska få meritpoäng förstås. Därför har arbetsgruppen föreslagit att det ska vara en

1189

yrkesutbildning och att den ska leda till sociokantexamen. Om det är så
att ungdomarna inte når sitt mål att bli antagna så får vi ändra och göra
den på ett annat sätt.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Johan Ehn, replik

Tack, herr talman! Jag tror nu att jag förstår vad landskapsregeringen
menar. Om man läser framställningen så verkar det som om man fortsättningsvis vill ha ”studieförberedande utbildning med yrkesprofil”, så
beskriver man den på sidan 15 i tredje stycket uppifrån. Då gäller det att
hitta stödet för detta i lag. Om jag förstår det hela sätt så stryks det och
man får in det under en utbildning som är yrkesinriktad istället då.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Så kan man tolka det, herr talman. Det är också det som står i lagen. All
yrkesutbildning är studieförberedande. Det är också väldigt viktigt i den
här lagen att alla yrkesutbildningar är studieförberedande. Därför är den
här dörren öppen också för det här programmet som vi nu diskuterar.
När det gäller utbildningsrådet så tycker jag att alla utbildningsministrar och alla avdelningschefer skulle vara förtjänta av och behöva ett
utbildningsråd för att kunna känna av trenderna, för att kunna avlyssna
vad som behövs för att fatta kloka dimensioneringsbeslut. Vi har också
funderat ifrån landskapsregeringens sida om vi faktiskt ska skriva andra
kommande landskapsregeringar och ministrar på näsan och tala om att
de kommer att behöva det. Därför har vi valt att ha ordet ”kan” där.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Efter den här diskussionen med minister Lundberg känner
jag att vi behöver titta lite närmare på hur det är tänkt med den sociala
linjen kallad i folkmun. Jag behöver mera information kring det för att
veta vad landskapsregeringen tänker.
När det gäller utbildningsrådet så förstår jag fortfarande inte, om det
är så att det ska vara frivilligt. Då är det ju upp till var och en regering
att tillsätta, utan att man behöver skriva in det i lag. Att ha det i en lag
men inte tvingande känns rätt meningslöst. Ska man ha ett sådant råd
så måste man väldigt tydligt avgränsa det område som rådet ska jobba
inom, så att man inte hamnar i den situationen att man kommer in på
andras områden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Talman! Flera ledamöter har under debattens gång också tagit upp tidtabellen. Vicelantrådet valde också att ta upp lagtingets tidtabell vad beträffar våra
sammanträden den här sessionen just före sommaruppehållet. Vicelantrådet
sade i sitt anförande att man hade sagt ifrån lagtingets sida att vi kommer att
hålla på fram till den 9 juni. Det här stämmer inte. Därför vill jag rätta det
här, ifall det är någon som tror att någon av lagtingsledamöterna talar osan-
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ning. Jag ser det som min uppgift från presidiets sida att rätta till det som
vicelantrådet anförde.
Ett informationsblad gick ut från kansliet den 26 april där man säger att
plenum hålls den 24, 26 och 31 maj samt den 2 juni. Man har vetat i över en
månad när man kommer att sluta. Vi kommer dessutom att hålla ett plenum
efter dessa datum. Vi kommer att hålla på lite längre än vad vi har sagt. Men
det har definitivt inte gått ut någon information att vi ska hålla på till den 9
juni, vilket också talmannen muntligen har anfört. Om det finns orsaker till
att man försenat det här ärendet så tycker jag att man ska vara så pass ärlig
att man säger att det finns olika orsaker och inte skylla ifrån sig och säga att
det är lagtingets fel. Rätt ska vara rätt, mina vänner. Tack.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! Såsom det har framgått av partiordförandes och kulturutskottets ordförande Johan Ehns anföranden så finner vi den här framställningen i
huvudsak i enlighet med lagtingets utomordentliga och enhälliga förslag i
samband med meddelandet, trots vissa sidokommentarer från vissa ledamöter här i kammaren.
Framställningen innehåller också några frågetecken och oklarheter som vi
i vår grupp har dömt om de är för stora för att man ska föra det här vidare till
utskottet. Vårt resultat i den diskussionen har blivit att det är på gränsen. Vi
vet inte riktigt hur stora dessa frågetecken är och de har inte helt klargjorts
under diskussionen ifrån landskapsregeringens sida, tyvärr. Med en viss
oklarhet, och beträffande huruvida framställningen är tillräckligt fullgången
för att det är rimligt att den förs till utskottsbehandling, så är vi ändå inne för
det.
För min del vill jag bara uppta en fråga ytterligare till behandling. Det gäller det som landskapsregeringen skriver på första sidan, sista stycket och som
jag berörde i inledningen av debatten i en replikväxling med vicelantrådet.
Jag har under den fortsatta debatten inte fått någon större klarhet i den här
frågan. Jag måste säga att jag vid studium av den organisationsmodell som
presenterades här på väggen har försökt anpassa vicelantrådets svar till den
verkligheten. Jag sade tidigare att jag har försökt anpassa den till den verklighet som finns beskriven i framställningen. Efter att jag har försökt anpassa
den till den här bilden som vi såg så ser jag det ännu svårare att förstå vad
landskapsregeringen menar och vilken status man avser att det här sista
stycket ska ha. Är det alltså en floskel? Är det en politisk målsättning som
man inte vet vilka konturer den har? Är det en ofärdig tanke från ministerns
sida som framfördes till Centeraktuellt den 1 mars 2010? Jag förstår överhuvudtaget inte och kan inte acceptera att hela högskole- och eftergymnasialstadieutbildningen inom sjöfarten totalt ska revolutioneras så att den överförs i sin helhet till ett privat bolag. Är det sådana oklara tankar bakom den
här skrivningen i sista stycket så är det skäl för landskapsregeringen att ordentligt redogöra för lagtinget vad man är ute efter. Landskapsregeringen
skriver; "den nya gymnasieorganisationen stöder landskapsregeringens
målsättning att utveckla en tydlig profil för sjöfartsutbildningen". Det är vi
överens om, det är precis det som vi har skrivit i vår hemställningsmotion nr
46 som kommer till behandling om en stund kanske. Det är skäl att för behandla den lite på det sättet att den hör direkt ihop med den här gymnasielagstiftningen. Den hör ännu mera ihop med högskolelagstiftningen förstås.
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Här gäller det att få, såsom vi föreslår, två lagstadgade organisationer att fungera tillsammans. Så att man utåt, för de studerande, för rederier och för
andra företag som behöver kompetens, ser ut att vara en sammanhållen organisation. Då måste det framkomma av den här lagstiftningen och det måste
framkomma av högskolelagstiftningen hur det här möjliggörs inom ramen för
befintlig lagstiftning. Vi menar att man inte ska slå sönder de här båda nivåerna, gymnasieutbildningsnivån och högskolenivån. Sjöfartsutbildningen ska
fortsätta att vara på båda nivåer, men det ska ge ett intryck av den här tydliga
profilen för sjöfartsutbildning. Min och vår målsättning är att Åland till den
delen ska vara bäst i världen. Det är vi långt ifrån idag. Vi är till och med
sämre än vad man är i Åbo, vilket inte är ett så bra betyg.
Man skriver vidare; "avsikten är att för gymnasie- och högskolenivån
skapa en sammanhållen utbildning under en självständig ledning”. Här
fodras svaret, vicelantrådet! Under en självständig, hur passar det in i den
organisationsmodell som vi har för gymnasialstadiet? Hur passar vi in det i
den organisationsmodell som vi har för högskolan? Jag är förvånad över att
man inte har redogjort för detta i den här framställningen. Det förefaller som
om man skulle ha gjort framställningen klar när det gäller gymnasialstadiet.
Sedan, när den har kommit till landskapsregeringen för behandling i slutskedet inför att man ska skicka den till lagtinget, så har man skrivit in det här,
för man tyckte att detta var någonting som diskuterades offentligt och det är
rimligt att man kan ge någon slags bild på hur det ska göras. Så långt är det
bra också och så långt är vi överens. Här har man faktiskt en framställning
gällande den skola där detta också ska ske, vid sidan av högskolan. Utbildning under en självständig ledning, observera.
I vår hemställningsmotion nr 46 talar vi om ett nytt samordnings- och
marknadsföringsblock. Så här skriver vi i motionen;” Detta samordningsoch marknadsföringsblock borde beslutsmässigt ges en tydlig ställning
gentemot dels högskolans ledning och dels gentemot yrkesgymnasiets ledning för att detta sammanhållna maritima utbildningsblock skall vara synligt och trovärdigt i skapandet av ny framgångsrik utveckling för åländsk
sjöutbildning”. Där här tror vi att är klokt och vi uppfattar att landskapsregeringen har ansett det också. Varför fullföljer man då inte det som man skriver
på första sidan? Det här blir flummigt.
Jag vill upprepa det som utbildningsministern Britt Lundberg har skrivit i
detta omtalade Centeraktuellt, som i och för sig är en trevlig tidning. Hon
skriver; ”målsättningen är att skapa en samlande sjöfartsprofil som utbildar nautisk och teknisk och personal för sjöfarten. Skolfartyget Michaels
Sars, sjösäkerhetscentret och våra simulatorer och utbildningen skall samlas inom ett bolag som landskapet och näringen tillsammans bildar.” Ni förstår att när jag läste detta för drygt två månader sedan så gick jag in för att
invänta den här framställningen för att få se hur det egentligen var tänkt från
utbildningsministerns och landskapsregeringens sida. Landskapsregeringen
är svaret skyldig. Tack.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Våra skrivningar kring sjöfartsutbildningen är definitivt
inte någonting som är ditkastat i sista stund för att vi tyckte att vi skulle
skriva någonting om sjöfartsutbildningen också. Vi har jobbat oerhört
mycket under det senaste året och året före det tillsammans med nä-
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ringen i en speciell arbetsgrupp för att optimera sjöfartsutbildning, som
vi kallar det för. Vi har en arbetsgrupp vars arbete inte är färdigt. Arbetsgruppen är just nu inne i ett hörandeskede och de har fått förlängt
till den 1 oktober när det också byter medlemmar till vissa delar av naturliga orsaker. Målsättningen är att vi ska skapa en tydlig profil. Vi ska
skapa en utbildning utan dubbleringar. Man ska ha möjlighet till delexamen, vilket sammanfaller med STCW konventionen. Man kan gå ut efter en icke fullgjord gymnasieexamen men det viktiga för livslångt lärande är att dörren ska vara öppen och man ska kunna komma tillbaka
om man ångrar sig. Utbildningen ska också bli mer likt arbetet på sjön.
Jag får fortsätta i nästa replikskifte.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag är övertygad om att man har jobbat ”oerhört mycket”
under ett år. Därför var det naturligt att jag förväntade mig ett resultat
av det arbete som skulle presenteras avseende specifikt Ålands sjömansskola, men även andra sjöanknutna utbildningar som vi har i gymnasieskolan. Jag förväntade mig att man skulle presentera detta i samband
med den här framställningen. Men det har man alltså inte gjort. Min
frågeställning gäller särskilt den organisationsmodell som man beskriver i lagen, som är entydig för den här utbildningen, som är bra i sina
huvuddrag, som beskrivs här även i en icke lagstiftningsakt på väggen
som också i huvudsak var alldeles bra. Men vad som saknas där är en
koppling till texten som finns om under en självständig ledning vilket jag tycker att är fel utgående ifrån det resonemang som vi har haft.
Det måste alltså vara under en ledning som funktionerar tillsammans
med de båda organisationerna och det är inte är beskrivet.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Det är svårt här under replik att ge svar på det. Egentligen
skulle jag behöva rita och berätta för att kunna ge ett bättre svar till ltl
Jansson. Vi lyssnar att det är viktigt att vi inte ska slå sönder nivåerna.
Det har vi inte heller tänkt göra. Däremot är modellen att vi ska skapa
ett bolag där man också ska kunna ha yrkesutbildning och yrkeskurser
men inte gymnasieutbildning och högskoleutbildning. Gymnasieskolan
är examinator för dem som går ut gymnasiet och högskolan är examinator för dem som går ut högskolan.
Jag skulle gärna återkomma vid ett senare tillfälle så att jag skulle få
klargöra det här, eller kanske jag skulle förklara för ltl Jansson på tu
man hand så att jag får förklara ordentligt hur vi har tänkt. Vi är mitt i
processen och arbetet är inte färdigt ännu. Den första oktober har vi en
deadline för den här gruppens förslag. Det är ingenting som regleras på
det sättet i lag. Det här är en utbildning som berör gymnasieutbildningen och högskoleutbildningen, men man kan också se det precis som naturbruksutbildningen eller frisörutbildningen, vilka utbildningar som
ges regleras inte exakt i lagen.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag vet naturligtvis att det är på det sättet. Men jag pratar
inte heller om det. Jag pratar om organisationen, hur den sammanhållna sjöfartsutbildningsorganisationen ska anpassas till den lagstift-
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ning som vi har när det gäller högskolan och som vi nu får i landskapsregeringens förslag till ny gymnasieutbildning.
Jag är nöjd med att utbildningsministern Britt Lundberg nu korrigerar den information som hon har givit i en tidningsartikel, som hon själv
har skrivit. Det är alldeles uppenbart att den är felaktig. Det gläder mig,
därför att jag tyckte att den inte var bra när det gällde att utbildningen i
sin helhet skulle föras över till ett bolag. Det står nämligen vidare här i
den här artikeln; "oavsett om utbildningen inledningsvis arrangeras i
inom det samlade gymnasialstadiet eller om den direkt kommer att
kunna erbjudas via bolaget”, alltså utbildningen i sin helhet. Det har jag
nu fått klarhet i att det inte är aktuellt, tack för det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Camilla Gunell

Jag vill också börja med att tacka för de svar som vi har fått. Lite oklart är det
fortfarande angående strukturer, vad som är myndighet och vad som är underavdelningar. De här måste klargöras i kulturutskottet. Det är alltså en
skola det handlar om. Sju skolor blir en, Ålands gymnasieskola. Det är det
som händer. Det är en myndighet där personalen är anställd av en och
samma arbetsgivare. Sedan är det uppdelat i två olika inriktningar, Ålands
Lyceum som är en studieförberedande inriktning och sedan finns yrkesutbildningen som ger en yrkesinriktning. Frågan är om det är rätt att kalla de
här inriktningarna för skolor? Ordet skola har i sig varit en egen myndighet
med rätt att anställa och rätt att utfärda betyg osv. De här begreppen måste
nog redas ut. Jag tycker att man i utskottet skulle överväga att byta ut ordet
skola mot inriktning eftersom Ålands gymnasieskola är en enhet.
När det gäller sjöfartsutbildningen så blir det bara nya frågor vad beträffar
dialogen som föregick mellan ltl Roger Jansson och utbildningsministern.
Sjösäkerhetscentret, Michael Sars och de här olika delarna var ju redo för en
bolagisering redan för många, många år sedan. Där har man också bara dragit ut på tiden. Nu står man igen inför någonting oklart. Om jag förstår det
här rätt så tänker man inte röra utbildningen inom sjömansskolan. Sjömansskolan är och förblir en del av gymnasieskolan, eller hur?
Högskolans utbildning inom sjöfart fortgår också inom högskolan. Men att
det därutöver skulle bildas ett bolag som skulle ta hand om sjösäkerhetscentret, skolfartyget och simulatorer osv och bolaget i sig kan producera egen utbildning. Är det så vi ska förstå det hela? Annars tycker jag det är viktigt att
kulturutskottet reder ut också den här biten.
Vad gäller tjänstkollektivavtalen så svarar minister Lundberg att det har
tagits initiativ inom facken till nya skolavtal. Man har säkert tagit initiativ i 15
år i den här frågan, kanske ännu längre tillbaka i tiden, sedan i början av 90talet. Frågan är väl snarare vad arbetsgivaren vill. Kommer arbetsgivaren att
sträva till att ha ett gemensamt avtal när den nya skolorganisationen sjösätts?
Det är väl det som är kärnfrågan. Hindret har väl inte funnits hos personalen
utan stötestenen har nog hela tiden varit arbetsgivarens vilja eftersom man
har varit rädd för de ekonomiska konsekvenserna. Det måste man ju känna
till att så har varit fallet.
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Vad gäller de ekonomiska konsekvenserna så har vi fått höra nu flera
gånger att de inte finns. Det är ju lite förvånande med tanke på att vi tidigare
har hört, särskilt av finansministern, när vi har frågat vilka strukturella reformer som landskapsregeringen gör som kommer att ha en bestående effekt
på budgeten framöver. Där har finansministern själv lyft fram gymnasieskolan som en sådan reform. Då är det ju viktigt att vi nu i siffror kan se hur det
utfaller de närmaste åren och vilken effekt den här omorganiseringen nu faktiskt får på budgeten, långsiktigt och strukturellt. Det är mycket viktigt.
Jämförelsen med struktur -07 är ingenting som jag gör av nostalgiska skäl.
Tvärtom, för ju mer jag tittar på det här förslaget så konstaterar jag att det i
stort sett är samma sak. Det finns några smärre förändringar. Det som jag är
genuint intresserad av är frågan på vilket sätt det skiljer sig. Det är ju mycket
enklare att acceptera ett sådant förslag än någonting annat.
Minister Lundberg påstod att det som är nytt är validering och läroavtal.
Det fanns ju också med i struktur -07. Men valideringen i det här nya förslaget har fått en egen lagparagraf. Det är säkert en bra förbättring. Men visst
var dessa delar med också i det förra förslaget. Jag tycker att vi ska hålla oss
till det.
Nu släpper vi iväg det här till kulturutskottet och de kommer att ha mycket, mycket arbete. Jag hoppas att det reds upp och att det blir så bra som vi
alla har strävat efter i många år.
Vicelantrådet Britt Lundberg, replik

Herr talman! Huruvida man kan ha myndighet och två skolor så tycker
jag att Mariehamns stad är ett bra exempel. Mariehamns stad anställer
samtliga lärare men ändå räknas skolorna som skolor och har också rätt
att utfärda betyg. Det tycker jag att kan vara en bra parallell att titta på.
När det gäller bolagiseringsutredningen, som gjordes i övergången
mellan de båda regeringarna kring de olika stödfunktionerna för sjöfarten, så var det tyvärr så att den utredningen visade att de privata skulle
plocka russinen ur kakan och landskapet hade ett väldigt stort ansvar för
investeringar mm. Vi såg det helt enkelt inte ekonomiskt realistiskt att
fullfölja den tanken, utan att revidera den och få den mera jämlik mellan
det offentliga och näringslivet.
När det gäller sjöfartsutbildningen så är det en arbetsgrupp som arbetar nu. Vi håller på med hörande. Det kommer säkert att leda till förändringar ännu. Vi har just fått förlängning till den 1 oktober. Jag ber att få
återkomma efter det.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag tänker lite annorlunda när det gäller detta med myndighet som har
underliggande skolor. Inte är väl Mariehamns stad en myndighet? Mariehamns stad är i lik landskapsregeringen och har på det sättet samma
funktion. Skolorna är ju enskilda myndigheter. Nu säger man här i lagen
att Ålands gymnasieskola är en myndighet. Under denna myndighet
finns det två skolor. Där undrar jag om begreppet skola är det riktiga eller om man borde byta ut det mot enheter eller någonting annat? Eftersom skola tidigare åtminstone har varit myndighet. Sjömansskolan är
en myndighet, yrkesskolan är en myndighet och Ålands lyceum är en
myndighet. Det här hoppas jag att kulturutskottet reder ut.
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Vad gäller sjösäkerhetscentret och bolagisering så tyckte jag att man
där kan reglera förhållande mellan de offentligas resurser och bolagets
genom avtal och även med interna hyror osv. Det såg jag inte som ett
hinder för en bolagisering.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är därmed avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.
Ärendet remitteras till kulturutskottet.
Remiss
2

Ny finansförvaltningslag
Landskapsregeringens framställning (FR 21/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Finansminister Mats Perämaa

Herr talman! Den alltigenom övergripande målsättningen med en ny finansförvaltningslag är att vi ska uppnå en effektiv och ändamålsenlig hantering av
offentliga medel.
Vår förvaltning tar till allra största del ansvarsfullt på uppgiften att hantera
de medel som finns som ska bekosta de beslut och målsättningar som arbetsgivaren, lagtinget och landskapsregeringen dem ger. Närhistorien har visat
att det ibland brister på denna punkt. Målsättningen med en ny lag, med de
detaljregleringar som därvid följer är att vi ska uppnå en effektivare hantering av dessa medel. Man kan inte ta lätt på hanteringen av skattebetalarnas
pengar.
Den här lagstiftningen är utformad som en ramlag får man säga. Den kräver en hel del ytterligare detaljregleringar i olika former för att bilda ett komplett paket.
Den situation som råder nu med en finansförvaltningslag från 70-talet med
medföljande budgetförordning som är en detaljreglering av det som utförs så
måste också det här systemet göras på samma sätt. En lag i botten och detaljregleringar med en förordning som täcker det mesta med några andra planer
som också följer med lagen. Det krävs ett förordningsarbete som är i närheten lika stort som själva lagförslaget.
I det här förslaget finns ändå bestämmelser som utgör stommen för landskapets budget, bokföring, bokslut, förvaltningen av landskapets tillgångar
samt intern kontroll.
Ikraftträdelse datum, där förslår vi att denna lag ska börja tillämpas från
finansåret 2012, alltså den 1 januari 2012.
Jag har förstått på diskussionen här att det kan finnas önskemål att det här
ärendet bordläggs för att behandlas vidare i september. Jag ser inte några
tidsmässiga hinder till att så kunde göras. Speciellt kanske med den sena tidpunkten idag och att lagtinget går hem imorgon. Men kanske även med tanke
på att åtminstone en lag, som föreslås förändrad här, kräver kvalificerad majoritet för att den ska kunna förändras. Det är ändringen av landskapslagen
om Ålands landskapsregering. Därmed tror jag att det utgör skäl till varför
denna bör diskuteras, om så önskas, av lagtinget i september. Landskapsregeringen ser inte några tidsmässiga hinder till det.
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För att denna lag ska bli komplett såsom landskapsregeringen föreslår så
krävs också en förändring av lagtingsordningen. Det medför att den årsredovisning som vi föreslår ska kunna behandlas av lagtinget på ett lämpligt sätt. I
och med den här framställningen så är det upp till lagtinget att avgöra den
frågan.
Tiden medger en fortsatt diskussion i september.
Den nuvarande lagen är föråldrad, som jag sade här tidigare. Den är från
70-talet. Förordningen som ger detaljregleringen är också från 70-talet. Det i
sig anger att den behöver förnyas. Det finns benämningar i den nuvarande lagen som inte alls överensstämmer med verkligheten idag. Exempelvis nämns
begreppet årsstat i två varianter. Numera har vi endast en budget som styr
vår ekonomi. Det finns även dessa praktiska orsaker till behovet av förändring.
Landskapsregeringen har under arbetet med denna framställning gjort en
utblick så att vi lite har analyserat hur man hanterar regleringen av finanserna i Sverige och i Finland. Det har möjligen i viss mån påverkat denna lagstiftning, i varje fall har det gett oss en insikt i hur andra aktörer agerar i
dessa frågor.
Herr talman! Sedan lite mera om landskapsregeringens överväganden och
förslag i denna framställning. Jag måste ärligen säga att det inte är någon lätt
uppgift att beskriva den röda tråden i den här framställningen, som ska leda
till den effektivare förvaltningen. Men jag gör i varje fall göra ett försök, kombinerat med det som står i skrift givetvis.
Syftet med framställningen är att förtydliga ansvaret och ansvarskedjan.
Med en början från lagtingets beslut och vilka medel som finns tillgängliga
med delegeringen till landskapsregeringen som ska förverkliga målsättningarna, delegeringen vidare till förvaltningen, det ansvar som finns för att förverkliga budgeten där, ansvaret för ekonomin, behovet av system som medger uppföljning och intern kontroll. Det här ska ut till förvaltningen och det
ska ut till de fristående myndigheterna. Sedan när detta har förverkligats ska
det materialiseras i en rapportering tillbaka, en redovisning som landskapsregeringen i en årsredovisning levererar till lagtinget att behandla, analysera
och möjligen då utöva den parlamentariska kontrollen och möjligheten göra
bedömningar. Den röda tråden är alltså den cirkel som sluts i och med detta
förslag.
Jag vill säga någonting om utjämningsreserveringen som landskapsregeringen numera kallar det i och med detta förslag. Tidigare hette denna post i
balansen utjämningsfond. Det har visat sig under åren att begreppet fond
med all säkerhet är grundlagsstridigt eftersom grundlagen anger att medel
som lyfts ur budgetar ska regleras skilt i lag. Därmed tappas också den normala budgetmakten som i det här fallet lagtinget kunde ha över dessa pengar.
Vi är inte ute efter att slopa möjligheten att spara pengar som en konjunkturutjämnande faktor, tvärtom. Vi väljer bara att inte stå kvar i grundlagsstridigheten. Vi kallar det istället för en utjämningsreservering.
Målsättningen är att samla pengar i denna utjämningsreservering, som används som en konjunkturutjämnande faktor. Det ska vara lätt att sätta in
pengar men svårare att ta ut, vilken var utgångspunkten för oss. Landskapsregeringen funderade på många olika möjligheter. Kunde man kräva en skild
lag, budgetlag, om man ska lyfta pengar ur reserveringen? Kunde man möjligen ha gjort det så att det krävs kvalificerad majoritet att lyfta pengar? Men
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samtliga alternativ ledde i vårt resonemang ändå till att det var att inkräkta
på lagtingets budgetmakt för mycket. Vi valde att lämna det som en post som
lagtinget förfogar över i enlighet med de beslut som fattas. Ändå finns grundtanken där; det är bra och att spara pengar in för dåliga tider. Man bör vara
försiktig i användningen av dem. Pengarna bör användas när man absolut
behöver dem.
Begreppet intern kontroll: Det finns ett antal definitioner globalt över vad
det innebär. Vi har valt att nämna en speciell sådan definition som definierar
internkontroll inom företagsvärlden. Översatt till offentlig förvaltning skulle
definitionen lyda ungefär så här: "i begreppet internkontroll ingår att myndigheten genomföra en verksamhetsanalys, vidtar de kontrollåtgärder som
den anser nödvändiga för att fullgöra förvaltningsansvaret samt systematisk och regelbundet följa upp och bedömer den interna kontrollen. Vidare
ska myndigheten dokumentera verksamhetsanalysen och man ska dokumentera kontrollåtgärder som anses nödvändiga att vidtas för att hantera
riskerna samt genomföra uppföljning och utvärdering". Dessa moment är
obligatoriska. Det är den definition som vi väljer att utgöra grunden för internkontroll.
Det ankommer på landskapsregeringen att försäkra sig om att förvaltningen tar sitt förvaltningsansvar, bedriver en effektiv verksamhet, följer lagar
och regler och ger en tillförlitlig redovisning och rapportering. Därför blir det
av central betydelse att det finns en fungerande intern kontroll. Det är en viktig del i den cirkel som jag här försöker beskriva.
Införandet av finanscontrollerfunktionen: Vi har idag en inrättad tjänst vid
finansavdelningen som heter finanscontroller. Det är inte tjänsten som ska
fastslås i lag utan det är finanscontrollerfunktionen. Den föreslås bli reglerad
i lag. Vi bedömer det som viktigt att revisionen beskrivs i lag och detta är en
del som så nära anknyter till det att också det här beskrivs i lag, så att gränsdragningen däremellan också blir så tydlig som möjligt.
Finanscontrollerfunktionen ska samordna men inte ta över budgetansvaret. Man ska samordna arbetet med ett fungerande internt kontrollsystem.
Olika verksamheter i landskapsförvaltningen kan behöva lite olika nivåer på
intern kontroll. Finanscontrollern ska se till att systemet blir så homogent
som möjligt så att man uppfattar att man har ett liknande system i hela förvaltningen.
Jag vill återigen påpeka, vilket är centralt i det hela, budgetansvariga har
ansvaret för att förverkliga målsättningarna med de pengar som finns. Finanscontrollern bistår, samordnar och eventuellt påtalar brister.
Något om fördelningen av ansvaret vad gäller den interna kontrollen. Vi
har definierat begreppet förvaltningsenhet. En förvaltningsenhet kan bestå av
en avdelning. Det kan också bestå av en fristående myndighet. Det är ett nytt
begrepp som vi föreslår att ska användas. Förvaltningsenheten har ansvaret
för att det finns ett system för intern kontroll. Den budgetansvariga ska tilllämpa systemet. Finanscontrollerfunktionen har ett samordnings- och utvecklingsuppdrag av den finansiella delen av den interna kontrollen. Sedan
finns det ytterligare behov av verksamhetskontroll, men den saken regleras
inte av den här framställningen. Finanskontrollen samordnar den finansiella
delen av den interna kontrollen.
Internrevisionen granskar de olika systemen för intern kontroll samt de
budgetansvarigas tillämpning av dessa kontrollsystem. Granskningsskyldig1198

heten finns hos internrevisionen. Revisionen ska också granska finanscontrollern för att se till att finanscontrollern sköter sina uppgifter.
Med tanke på den förestående reformen av revisionsverksamheten anger vi
att det kan bli en sådan situation att ändringen i lagstiftningen kan medföra
att finanscontrollerns roll möjligen ytterligare behöver specificeras så att
gränsdragningen mellan verksamheterna blir klar.
Budgeten strukturs: Vi anger tydligt en målsättning för att gå över till affärsbokföring. Uppgiften är stor. Vi bokför redan enligt affärsbokföringens
principer. Att gå över till ett budgetsystem där man budgeterar på motsvarande sätt är inte någon liten uppgift. Vi bedömer att vi måste ta vissa steg i
taget. Vi bör först få denna lag som anger riktningen. Vi behöver få en ny
budgetförordning som reglerar i detalj många av dessa saker. Sedan kommer
vi så småningom att vara beredda att gå över till budgetering enligt prestationsprincipen. Jag vet att många i salen har denna målsättning. Vi uttrycker
samma målsättning, men det tar ett tag innan vi är där.
Årsredovisningen till slut, herr talman, som då knyter ihop säcken. Det
fullgör den cirkel som jag har försökt beskriva här.
Landskapsregeringen vill att vi ska sluta med detta som kallas städarbudget. Jag tycker att redan begreppet i sig, städarbudget, visar på hur lätt man
kanske har tagit på de sakerna. Man städar undan problem. Vi vill att landskapsregeringen ska leverera inom maj månad en årsredovisning som innehåller bokslut samt verksamhetsberättelse i form av ett lagtingsdokument,
som, om lagtinget så bestämmer, hanteras så att det behandlas i lagtinget och
utskottsbehandlas helst i finansutskottet, som jag ser det. Då är cirkeln sluten. Finansutskottet behandlar budgeten och den hanteras under året i förvaltningen med god intern kontroll. Den redovisas sedan. Målsättningarna
hur man har förverkligat, också ekonomiskt, redovisas för lagtinget och lagtinget får göra den parlamentariska kontroll som lagtinget ska göra.
Därmed är jag färdig, tack herr talman.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Också den här lagen är ganska mastig. Liksom den förra
som vi länge har diskuterat. Det är inte någon lätt sak att sätta sig in i finansförvaltningslagen och förstå vad den har för praktiska konsekvenser. Jag går lite på känsla efter att ha hört anförandet.
Är det korrekt att säga att tyngdpunkten ligger på att öka den interna
kontrollen? Medan den politiska kontrollen och dynamiken över central
funktionen, dvs finansavdelningen, den är inte särskilt god om man inte
övergår till en budget som baseras på prestationssystemet. Jag är besviken på detta. Ska vi sitta med den där "kolliga" budgeten som vi har
ännu det här århundradet? Inte känns det riktigt effektivt. Det här förslaget verkar mera centraltstyrt. Det är min känsla så här spontant. Eller
är jag helt fel ute?
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Målsättningen anges klart i den här framställningen. Jag
har den målsättningen själv. Vi ska förverkliga finansförvaltningslagen
inom nuvarande budgeteringssystem med den förordning som därmed
också krävs som reglerar många saker. Vi ska ta fram en årsredovisning
som innehåller flera saker än tidigare bl.a. en finansieringsanalys. Vi har
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många nya delar som ska tas redan nu. Affärsbokföring och budgetering
kommer att komma. Det är svårt att sätta en exakt tidpunkt. Jag tycker
det är gott nog med en målsättning som är tydlig.
Ltl Barbro Sundback, replik

Nu är inte jag finansminister, men skulle jag ha varit det skulle jag ha
gått precis den motsatta vägen, måste jag säga. Det är det politiskt viktigaste att vi får en affärsbudget och en bokföring så att vi politiskt har
transparens och kan styra verksamheten. Det andra är ju byråkrati.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Då får jag väl utgå ifrån att ltl Sundback i kommande anförande kommer att gå upp och beskriva hur genomförandet av en affärsbokföring och budgetering, enligt prestationsprincipen, ger oss bättre
styrningsmöjligheter. Det finns absolut fördelar. Jag tycker också om
tanken på att man periodiserar investeringar och bokför dem på flera år.
Det finns också nackdelar. Det har visat sig i jämförelser att en affärsbokföring kan ge ännu större toppar och dalar i redovisningen. Affärsbokföringen har inte den här utjämnande effekten som man kanske tror.
Det politiska i den här framställningen är ändå att lagtinget kommer
att få en betydligt starkare roll genom budgetmakten och sedan ta ställning till hur det har förverkligats.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Gunnar Jansson

Tack, herr talman! På den liberala lagtingsgruppens vägnar är vi tillfreds med
finansministerns presentation, så som vi nyss hörde. Varje parlament lika
som Ålands lagting har tre huvudsakliga uppgifter; normgivning, fördelning
av medel och kontroll av den offentliga maktutövningen.
Den här lagframställningen avser att reglera de två senare, fördelningen av
offentliga medel, budgetbehandling och anslagstyper i budgetar och kontrollen avser att åstadkomma en sund tillförlitlig parlamentariskt stabil medelsanvändning.
Som vi hörde av presentationen är regelverket för närvarande gammalt och
borde naturligtvis ha reformerats i grunden senast den 1 januari 1993 när det
nuvarande klumpsummesystemet i landskapets offentliga ekonomi trädde i
kraft. Fram till den dagen så utövade Ålands delegation, som många minns,
en omfattande och ingående kontroll av medelshanteringen av användningen
i landskapets offentliga ekonomi enligt principen om enahanda grunder. Jag
kan av egen erfarenhet säga att det var en kontroll som kändes både överdriven och i många fall ovärdig. Om någonting, enligt min mening, inkräktar på
lagtingets autonomi så var det just den enahanda medelskontrollverksamhet
som Ålands delegation ofta mot sin vilja mer eller mindre utförde. Från statens sida var det därför inte alls svårt att släppa den ordningen.
Betydelsen av kontrollfunktionen är enormt viktig, som finansminister
sade. Det är ju skattebetalarnas pengar som vi nu talar om. Därför avser den
här lagstiftningen i många avseenden avhjälpa de svagheter och brister som
har förekommit.
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Den liberala lagtingsgruppen delar också synen på att den kontroll är bäst
som fungerar preventivt, dvs man löser problemen innan de uppstår genom
tydliga regler och en apparat som i sig innehåller mekanismer som på förhand undanröja svårigheter. Det är svårigheter som vi också under senare år
här i kammaren har brottats med, har brottats med under lång tid och kommer också att få göra det i fortsättningen.
Kontrollfunktionen fungerar också repressivt, om den preventiva kontrollen har misslyckats av någon anledning träder repressionen in i bilden.
Det här är en framställning som vi har sett fram emot länge. Det är väl att
framställningen kommer. Så som vi också hörde i presentationen närmast i
förbindelse med institutets årsredovisning föreslås det att lagtingets ska påföras nya uppgifter. Lagtinget kan påföras nya uppgifter enbart genom att lagtinget själv medverkar till dem. I de allra flesta fall i kvalificerad ordning, antingen om de ska in i lagtingsordningen eller om de ska ge regelverk som enligt lagtingsordningen kräver en sådan behandling. Därför är det logiskt att
den här reformen bör träda ikraft från ingången av 2012 eller från det år som
regleras i denna lag, början med år 2012. Jag föreslår därför, herr talman, att
ärendet bordläggs till lagtingets plenum i september 2010. Tack.
Ltl Roger Slotte

Herr talman! Jag måste berätta att jag tidigare har framfört att vi borde
övergå till ett affärsbokföringssystem, både när det gäller budgetering och års
redovisning. Det systemet är transparent. Gamla anslag från tidigare år förfaller och sådana anspråk måste tas på nytt i följande års budget i fall projekt
inte blir färdigt eller om verksamheten av någon anledning fortsätter följande
år.
Genom att använda affärsbokföring fullt ut kommer inte heller investeringsutgifterna att tas upp blandade med driftsutgifterna. Investeringar
kommer istället att belasta bokslutet i form av avskrivningar i resultaträkningen. Överskott och underskott regleras genom att det egna kapitalet i balansräkningen ökar eller minskar. Det här redovisningssystemet blir tydligt
och ger en klar bild av driftsekonomin under verksamhetsåret.
Herr talman! Enligt regeringens framställning kommer fleråriga reservationsanslag att finnas kvar. Prestationsprincipen kommer inte heller att genomföras fullt ut. Hur kan då lagtinget veta om anslaget för ett budgetmoment ökar eller minskar när lagtinget inte vet eller känner till hur mycket
oförbrukade medel som finns kvar ifrån tidigare år?
I det här häftet finns tre till fyra års reservationsanslag. Vi kan ta som ett
exempel lagtingets oförbrukade medel den 1 oktober 2009; där fanns
1700000 euro oförbrukade medel. Den här är uppställd på det sättet att det
finns både konsumtionsutgifter, investeringsutgifter och överföringsutgifterna på alla moment. En del har gått över men det finns massor med pengar
som man inte känner till när man gör upp budgeten. Ja, finansavdelningen
känner till dem och säkert också finansministern men lagtinget känner inte
till det. Därför tycker jag att det finns all anledning att gå längre med prestationsprincipen än vad som framgår av framställningen.
Dessutom vill jag också stöda vtm Gunnar Jansson förslag om bordläggning till september.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Så där talar en riktig karl! Att inte hålla på med det här systemet som vi
har haft. Vi sitter mycket i famnen på tjänstemännen. Det är ett tjänstemannavälde i ganska stor omfattning som utövas inom finansförvaltningen. Inte på grund av att de är maktgalningar men för att systemet
gör att vi som politiker har ganska lite inflytande.
Är de här nu en linje som centern omfattar? Jag sitter i lagutskottet
och har nöjet att vara med och behandla det här, så det är ju väldigt intressant. Då finns det ju en majoritet för någonting annat än detta som
förespeglas.
Ltl Roger Slotte, replik

För det första vill jag säga att jag alltid har pratat för affärsbokföring.
Det har också finansminister gjort. Han har säkert samma synpunkter,
men av någon anledning vill han gå lite långsammare fram och det kan
jag ha respekt för. Tar man den här lagen från 2012 så kunde man säga
att från t.ex. 2014 ska prestationsprincipen vara genomförd fullt ut.
Jag tycker också att lagutskottet kunde bekanta sig med den här modellen av papper som finns och ha en samlad redovisning av alla reservationsanslag som finns.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Diskussionen om affärsbokföring, budgetering enligt prestationsprincipen är intressant. Det stämmer, precis som ltl Roger Slotte
säger, att vi har båda framfört målsättningen att vi ska gå till affärsbokföring. Därför står målsättningen klar i framställningen. Det finns inte
någon exakt tidpunkt när den ska göras. Om vi inte har den situation att
vi måste tillsätta mera resurser för att göra alltihop på en gång så finns
det anledning att låta det ta några år och göra det stegvis. Det här är
också en resursfråga, att hantera en väldigt stor reform i de finansiella
systemen samtidigt som vi har mycket att göra vad gäller de IT-baserade
systemen. Målsättningen är exakt densamma, möjligen lite divergerande
om tidpunkten. Jag måste lita på min förvaltning till den delen när de
idag inte kan säga hur mycket arbete det är att gå över till detta.
Ltl Roger Slotte, replik

Herr talman! Jag håller med om att det säkert är komplicerade frågor.
Men jag önskar att man skulle kunna göra det här så snart som möjligt.
Om detta tas från 2012 så bör man också ha någon slags horisont för när
man kan ta det andra.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Den blåa mappen som ltl Roger Slotte viftade med var bekant för mig varje fall, vilket kanske redan antyddes. Den har finansavdelningen tagit fram, så ministrarna har haft tillgång till samma material när de har gjort upp budgetar. Det är ingenting som hålls i det fördolda på något sätt.
Lite gällande vårt system idag. Det har funnits önskemål ifrån speciellt näringsavdelningen att ha EU-programanslag, som vi nu föreslår att
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ska finnas i finansförvaltningslagen. Den dagen vi går över till budgetering enligt prestationsprincipen så finns inte EU-programanslagen med
längre heller.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Vtm Gunnar Jansson har föreslagit att ärendet ska bordläggas till den 20 september 2010. Bordläggningen och tidpunkten har nu understötts
av ltl Roger Slotte varför ärendet kommer att bordläggas till den 20 september. Önskar
någon ytterligare uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet bordläggs till den 20 september 2010. De som finns kvar på talarlistan beredas tillfälle att uttala sig ännu.
Ltl Danne Sundman

Talman! Det är en märklig tidpunkt att komma med en sådan här framställning. Jag understöder också att den bordläggs vilket har beslutats om. Jag
återkommer när ärendet upptas på nytt eftersom sommaren.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! Det här är en mycket viktig lagframställning. Man kan säga att
den är väldigt fördröjd. Fördröjningen beror antagligen på stark kvarlevande
konservatism i de ekonomiska kretsarna i vår förvaltning.
Själv är jag utbildad redovisningsekonom på 60-talet och borde vara väldigt konservativ. Inom andra offentliga förvaltningar har man sedan länge
moderniserat sina redovisnings- och budgeteringssystem. Det för mig fullständigt obegripligt att man fortfarande efter 2010 ska fortsätta på det här
sättet i landskapet.
Den här lagstiftningen har varit länge efterlängtad, men kanske nog inte i
denna form, finansministern, tyvärr. Det finns mycket bra i den här framställningen men sedan finns det mycket som vi kan ifrågasätta. Affärsbokföringsprincipen har här berörts. Vart tog förslaget om räkenskapsverk vägen?
Listan kan tyvärr göras lång på vad som kan ifrågasättas här. Jag ska komma
in på några punkter. Det är skillnad på diskussionen om gymnasielagen där
mycket var bra och något kunde ifrågasättas och den här lagen. Här är det tyvärr lite sämre utgångsläge.
Jag ska i fyra punkter rikta mig till lagutskottet. Vi har väl någon medlem
här i alla fall?
För det första, jag har under beredningen av den här lagen hört mycket kritik, från olika delar av förvaltningen, både mot processen hur det har framarbetats och särskilt bristerna i innehållet. Det var många som önskade sig ett
klarläggande i handläggningsfrågor, vilka har varit oklara i förvaltningen, när
den här lagen skulle tas fram. Huvuddelen av de frågorna är obesvarade.
Det har förekommit en stark kritik mot att lagframställningen under dess
två remissomgångar, men också i sin slutliga utformning, innehåller en centralisering av budget och ekonomi. Sådan centralisering, som vi här ser exempel på, brukar nästan alltid i offentlig förvaltning, men även i privat förvaltning, minska det ekonomiska ansvaret ute i organisationen hos dem som ska
göra budgetar och följa budgetar och ha ett utökat ansvar för resultatet. Jag
hoppas att lagutskottet kontrollerar huruvida landskapsregeringen har beaktat den här kritiken och hur man har resonerat när man har utformat lagen
såsom man har gjort. När det gäller ansvaret, som faktiskt finansministern
var inne på, att det var så viktigt att man fick ansvaret angivet och att ansvaret fortsättningsvis skulle vara ute på avdelningarna och enheterna. Vi gjorde
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då en andra kontroll av lagen för att se var det stod det som finansministern
sade. Det stod inte i en enda paragraf, inte någonstans!
Däremot tycker jag att bestämmelser om finanscontroller som inte är något särskilt speciellt har förärats hela tre stycken paragrafer. De har fått en
central roll i lagpaketet med paragraferna 29,30 och 31. I den här framställningen har vi alltså att göra med mera kontroll och mindre decentraliserat
ansvar. I så fall är den inte bra.
Det förefaller också som om de allmänna motiveringarna och därmed finansministerns presentation här inte mallar med lagparagraferna. Det står
många goda saker i motiveringarna, som jag har noterat. Sedan har jag direkt
slagit upp i paragraferna och funnit att det inte riktigt hänger ihop.
Den andra punkten som jag kort vill beröra här är transparensen och insynen som är mycket viktig i offentlig sektor när det gäller ekonomisk förvaltning. På sidan 18, under punkt 6 förslagets verkningar skriver landskapsregeringen att den här lagen ges formen av en ramlag vars materiella innehåll
kommer att preciseras och utvecklas i författningar och lägre nivå. Den noggranne politikern tar naturligtvis genast ställning till hur det kommer att se
ut. Vad är det vi talar om som ska ligga under den här ramlagen? Och på vilken författningsnivå avser man att göra det? Tyvärr lyckades jag inte av framställningen får svar på denna viktiga grundläggande rättssäkerhetsfråga och
transparensfråga. Jag hoppas att lagutskottet ägnar tid också åt den frågan.
För det tredje har jag en mycket specifik kritik som får betraktas som
barsk, trots den väna röst jag använder i mitt anförande, som gäller ändringen av 16 § landskapslagen om hälso- och sjukvården. Där avser man att fullfölja the mainstream i den här framställningen, centralisering. Men man
skriver att man ändrar på ÅHS-lagen enligt mainstreamen, centralisering hit
till detta hus här bredvid, andra våningen, tror jag. Man skriver så här; "däremot är det inte landskapsregeringens avsikt att i det här skedet utfärda bestämmelser om hälso- och sjukvårdsmyndighetens ekonomiförvaltning. I
samband med lagens ikraftträdande avser landskapsregeringen att fatta
beslut om att ÅHS bestämmer om sin ekonomiförvaltning på samma sätt
som myndigheten gör för närvarande." Trots att man har den ha målsättningen föreslår man för lagtinget en ändring av lagstiftningen, tvärtemot det
som man säger att man avser att göra.
Kära landskapsregering och lagutskott, när den dagen kommer när ÅHS
ekonomiförvaltning ska centralisera till de här husen så kom då med en framställning om det, så får lagtinget ta ställning till det. Så här kan man inte göra.
Att man ger en fullmakt till landskapsregeringen att när som helst göra en
sådan förändring som egentligen slår sönder den självstyrande modell som vi
har lagt på Ålands hälso- och sjukvård i tiderna. Det stora reformarbetet som
då gjordes, ska nu finansavdelningen ta över en stor del av den makt som
man ansåg viktig att decentralisera till myndigheten? Det är ett jätteingrepp i
Ålands hälso- och sjukvårdsorganisation. Men för att hålla oss lugna här och
ÅHS-folket lugna så säger man att man dock inte avser att genomföra det
som man skriver lagparagrafen. Den här lagändringen bör naturligtvis vara
ogjord. Jag hoppas att lagutskottet tillser att så sker.
Sedan är jag beredd att man i samband med att man avser att göra en sådan här förändring att man kommer med motiveringar till det. Man har en
modell klar för hur det ska göras. Man har också en klar uppfattning om hur
det ekonomiska ansvaret ska finnas kvar i de olika delarna i ÅHS, ett arbete
1204

som just nu håller på att ordentligt förstärka. En sådan här åtgärd skulle ju
slå sönder det arbete också.
Avslutningsvis fjärde punkten gäller lagtinget. Vi brukar få hit bokslutet
separat i maj-juni, medan förvaltningsberättelsen ska överlämnas till lagtinget senast den 31 augusti varje år. Nu gör man det kloka förslaget att man
ska lämna det i ett sammanhang, de här båda handlingarna, som egentligen
är en handling en verksamhetsberättelse innehåller normalt också ett bokslut. Man ska lämna det till lagtinget i ett sammanhang men man har tagit
bort datumet helt och hållet. Det är klart att det ska stå vad landskapsregeringer ska hålla sig till för tidsplan. I all lagstiftning om redovisning finns
detta. Aktiebolagslagen är tydlig och har i alla tider varit tydlig. Inom ett
halvår efter att bokslutsperioden har gått ut ska man inför bolagsstämman
redovisa resultat och balansräkning. Så bör det naturligtvis också vara i offentlig förvaltning. I kommunallagen är det tydligt också sagt för kommunernas del. Mitt förslag är att lagutskottet går in för samman princip, ett halvår,
inom den 30 juni. Tack.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Jag uppfattade ändå att det fanns någonting positivt i
detta. Grundkritiken ligger uppenbarligen i att det här förslaget skulle
innebära en centralisering av budgetmakten till finansavdelningen. Det
är helt sant att under beredningen har den här känslan funnits. Jag uppfattar inte att förslaget i sig leder till detta. Vi pekar ut budgetansvaret
väldigt tydligt både i samband med den interna kontrollen och annars.
Finanskontrollen pekas väldigt tydligt ut som en samordnande och en
stödjande funktion utan så mycket reell makt för övrigt. Därmed så är
det inte någon centralisering av ansvaret.
Sedan finns det ju en tidpunkt för när årsredovisningen ska lämnas
in.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag kan inte hålla med om att landskapsregeringen tydligt
pekar ut ansvaret. Kapitel 5 heter intern kontroll, det är alltså en redovisning över hur den interna kontrollen fungerar i 28 § specifikt. I paragraferna 29-31 beskrivs finanscontrollerfunktionen som kunde ha varit i en halv eller en paragraf. Det är viktigare att ansvaret ligger ute på
dem som förverkligar budgeten. Vi har sett nödvändigheten av det på
trafikavdelningen. Det har vi i stort sett nödvändigheten av i alla förvaltningar genom åren. Det har man lechärt gått förbi i den här framställningen som innehåller sina förtjänster, men på den här punkten så
innehåller den inte några förtjänster. Jag får en känsla av att det mera är
en kontrolluppbyggnad än en ansvarsuppbyggnad. Finansministern får
ursäkta att jag inte har förmågan att hitta guldkornen som finansministern hänvisar till.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Jag kan ju inte påverka ltl Janssons förmåga att ta till sig
information. Målsättningen uttalade jag som finansminister väldigt tydligt. Då blir det väl upp till lagutskottet att utföra analysen om detta är
centralisering eller inte. Målsättningen tycker jag att vi har väldigt starkt
gemensam.
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Vad gäller årsredovisningens inlämningstidpunkt så finns det inte reglerat i den lagparagraf som kräver kvalificerad majoritet, landskapslagen om Ålands landskapsregering. Däremot finns det i finansförvaltningslagen förslag om att den ska levereras till lagtinget inom maj. Då
hinner lagtinget diskutera landskapsrevisorernas synpunkter på bokslut,
årsredovisning och verksamhetsberättelse i september, om man så önskar.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag är nöjd ifall det finns lagstiftning på att handlingarna
ska lämnas till lagtinget inom maj, det är glädjande. Då slipper vi också
ta det bakvägen via lagtingsordningen ifall det saknas i landskapsregeringens lagstiftning. Men visst kan finansministern påverka mig, när det
gäller min förståelse av det som finansminister säger när det gäller frågan om tydligt ansvarsgivande, genom att berätta i vilken paragraf det
står. Jag är ju i alla fall läskunnig. Det klarar jag av. Men, jag har ju läst
igenom alla paragrafer och det står jättemycket om kontrollen och det
står relativt mycket om det centraliserade budgetansvaret och det ekonomiska ansvaret. Jag hoppas att lagutskottet ägnar de här frågorna en
betydande portion arbete eftersom det till stora delar hittills har saknats
och nu riskerar det att bli lite sämre då faktiskt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Ärendet bordläggs till den 20 september 2010.
Remiss
3

Upphävande av landskapslagen om vissa grunder för landskapets hushållning
Vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion (LM 4/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Vtm Gunnar Jansson

Värderade talman! ”Alla lagar skola vara sådana att de tjänar till den menigas bästa och där före då lagen bliver skadlig så är det icke mera lag utan
olag och bör avläggas”. Så lyder domarregel nummer 7 i domarreglerna från
år 1734 som ännu är tillämplig rätt i vårt både politiska och juridiska rättsystem.
250 år senare trädde landskapslagen om vissa grunder för landskapets
hushållning i kraft, 1 januari 1984. En lag som egentligen aldrig har tillämpats, som är ytterst svår att förstå och som tillkom under förhållanden som
inte alls längre gäller.
Enligt fem gruppledares åsikt bör lagen upphävas. I måndags undertecknade kollegorna Gun Carlson, Danne Sundman, Roger Jansson och Anders
Eriksson tillsammans med mig denna lagmotion som syftar till att avlägga
denna skadliga lag. Avlägga år 1734 betyder med dagens språk antingen
ändra eller upphäva.
Den här lagen är utformad att den inte med ändringar kan göras tillämplig.
Den innehåller i sig själv bestämmelser enligt vilka närmare bestämmelser
om dess tillämpning skulle utfärdas i landskapslag, det är ett typiskt lagförklaringsinstitut, sådana institut ska vi inte heller ha i vår rättsordning. Lag-
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stiftaren ska inte förklara lag, det gör domstolarna. Alltså återstår att avlägga
lagen genom dess upphävande, så sade Olaus Petri för 250 år sedan. Jag ska
ange tre synpunkter på varför denna lag är skadlig, två självstyrelsepolitiska
och en socialpolitisk.
För det första, den här lagen kunde leda till förskjutning av lagtingets
kompetens utan att lagtinget själv medverkar i processen. Nu har lagutskottets yttrande om barnomsorgslagen till social- och miljöutskottet fått offentlighet. I det yttrande framgår tydligt hur en sådan kompetensförskjutning
kunde gå till. Inom ett område som utpekas av den här lagen, den s.k. nivågarantilagen kunde en sådan process inledas mot en kommun, knappast mot
landskapet, där en domstol i sista hand, högsta förvaltningsdomstolen, konstaterar att så där har lagtinget bestämt men vad hjälper det när riksdagen
har bestämt annorlunda på ett område där lagtinget har behörighet, t.ex. när
det gäller barnbidrag. Även om lagtinget bestämmer att barnbidragen på
Åland idag har en viss nivå så skulle riksdagen i morgon kunna bestämma om
en annan nivå och då skulle domstolen i övermorgon tillämpa rikslag. Det var
aldrig meningen med självstyrelselagen att andra än representanterna för
Ålands folk skulle bestämma hur självstyrelselagen materialiseras inom de
rättsområden där lagtinget har behörighet.
För det andra, som en konsekvens av det första så skulle ju självstyrelsepolitiken riskera att mera utföras i statliga domstolar än i Ålands lagting. Det
var aldrig meningen med självstyrelsen för Åland att dess genomförande
skulle ske i statliga domstolar. Statliga domstolar är till för att i enskilda
ärenden säga vad som lagen säger, men det är vi som säger vad lagarna ska
innehålla och ge de normer som ligger till grund för behandlingen i domstol.
Det tredje, som jag kanske upplever som mest skadligt med denna lag som
bör avläggas, är att vi många gånga har inför varandra här vittnat om hur sociallagstiftningen på Åland hjälplöst ligger efter t.ex. den som gäller i Finland.
Jag har inte kunnat undgå tanken på att just denna interna nivågarantilag har
invaggat självstyrelseorganen i den tron att även om vi saknar lagstiftning
inom socialvårdens område så är det nog någonting som ändå gäller. Då är
det tryggt att veta att även om kanske inte vi gör vår hemläxa så bra här i regeringen och lagtinget så är det nog annat som gäller och det är inte sant. Det
är inte sant. Den här nivågarantilagen är i allt väsentligt en budgetlag. Genast
i dess första paragraf så står det hur lagtinget ska anvisa budgetmedel. Den
normen finns angiven i självstyrelselagen och delvis i grundlagen.
Fru talman! Jag ansluter mig till Olaus Petri och menar att en lag som har
olag med sig ska avläggas. Det är ett förslag som ingår i denna lagmotion,
tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack fru talman! Man blir ju rädd när man hör vtm Gunnar Jansson.
Tänk att liberalerna i tiden tog initiativet till något så skadligt som nivågarantilagen. Tänk att man inte har ändrat det på 27 år med allt det inflytande man har haft! Man blir rädd när man tänker på i hur många fall
liberalerna har haft sitt inflytande över lagstiftningen i Ålands lagting.
Att skadligheten av den här lagstiftningen är så här omfattande är faktiskt upprörande. Det är liberalerna som har det ansvaret att bära i
självstyrelsens historia.
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Vtm Gunnar Jansson, replik

Tack fru talman! Om den där repliken var avsedd att klarlägga någonting så rör vi oss nu då kanske 17-18 år tillbaka i tiden. Det finns ingen
orsak för mig att kommentera det.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tycker det är intressant med resonemanget om skadlighet. Ska man
utgå ifrån att de som skapade den här lagen faktiskt önskade att skada
den åländska självstyrelsen och befolkningen? Eller var de så okunniga
och inte lyssnade till andra som visste bättre? Det finns ju en historietolkning här. Jag utgår ifrån att vtm Gunnar Jansson har en förklaring
på den här punkten.
Vtm Gunnar Jansson, replik

Tack fru talman! Min svarsreplik till kollegan Sundbacks första replik
gäller också som svar för den andra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gun Carlson

Fru talman! Som en av undertecknarna i den här lagmotionen har jag egentligen inget annat att säga än att jag och centern stöder detta lagmotionsförslag. Jag tycker att vtm Gunnar Jansson gav en bra beskrivning och det är bra
om man tar i ordentligt när man redogör. Det störde mig inte alls att man använde ordet skadligt.
Det här är ju en fråga som idag är självklar för oss, med det som vi vet idag
och hur vi tänker idag. Jag tänker bara påpeka några saker, som finns i motiveringarna i lagmotionen, som jag tycker är mycket bra och tydliga, bland
annat det som infördes i 44 § i självstyrelselagen om socialvården där man
vill hålla en bra nivå och garantera en god socialvård men lämna bort det
andra. När det gäller de andra frågorna så har vi minsann fått regelverk, dvs
alla EU-regler som gäller, olika stöd för näringarna både i glesbygd, tätort och
överallt, så det har vi inte någon brist på idag.
Centern anser att vi inte behöver den överrock som den här lagstiftningen
har medfört. Vi konstaterade också i motiveringarna att dessa år har visat att
lagtinget och landskapsregeringen har skött detta väl och klarat av det här
utan att använda denna lag. Jag ser inte heller något skäl till att man skulle
behöva hålla den kvar. Demokratin har fungerat, precis som vi säger. Man
kan fråga sig varför vi skulle fortsätta att vara klavbundna till rikets lagstiftning med vett och vilja i frågor där vi har egen lagstiftningsbehörighet? Vi ska
ju inte vara hur dumma som helst. Vi måste inse att vi idag kan och måste
visa upp självförtroende. Vi måste tro på oss själva, det vi själva på Åland som
kan skapa de lagar som vi behöver för folk som bor här för att upprätthålla en
god nivå på socialvård och en god nivå på alla andra förmåner och rättigheter. Vi håller nu på att jobba med en utvecklad självstyrelse, en ramlag och vi
talar om en egen beskattning. Om vi skulle vi hålla den här lagen kvar så
skulle vi ju sätta hämsko på det arbetet, det skulle vara svårt att utveckla det
här arbetet då.
Med de korta orden så vill jag och centern stöda det här förslaget.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Tack fru talman! Jag fäste mig vid ltl Carlsons ställningstagande att vi
har en bra socialvård på Åland. Det är tydligen den uppfattning som ledamoten hyser. Finns det faktiskt några bedömningar av det och i relation till vad har vi en bra socialvård? Vi saknar ju en hel del lagstiftning
om man jämför med riket. Men det behöver man förstås inte göra, annat
än i stöd av självstyrelselagen, om det här faller bort. På vilka grunder
påstår ltl Carlson att vi har en bra socialvård? Vad jämför man då med?
Ltl Gun Carlson, replik

Fru talman! Jag tycker man kan jämföra det med den användning vi har
haft av nivågarantilagen under de här 27 åren.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, men ltl Carlson har ju sagt att vi inte har använt den. På vad grundar
sig ställningstagandet av den goda socialvården på Åland? Vi har 13 procent relativ fattigdom, vi har ingen lag om medicinsk rehabilitering och
vi har ingen allmän tandvård, är det bra socialvård enligt ltl Carlsson?
Ltl Gun Carlson, replik

Talman! Återigen, varför har vi inte använt nivågarantilagen? Ja, därför
att ingen har funnit anledning att göra det. Det har inte funnits några
sådana skäl till det. Det är väl betyg nog?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman

Lagtingsledamöter, gläd er! Vi är på väg att avskaffa det som kallas lagtingets
högtidliga omyndighetsförklaring. Vi ska bli myndiga. Det är mycket glädjande att man har kommit till det här steget att en stor majoritet tar bort den
här lagen.
När jag som 23 åring blev partiledare för obunden samling så blev behovet
akut att sätta sig in i saker och ting. Då hade jag en plan, i vilken ingick att
läsa Ålands författningssamling och på basen av den läsning fråga om saker
som jag undrade över av mer erfarna kollegor. Jag kommer ihåg två saker
som jag undrade över, det ena var den här lagen och vad som riktigt menas
med den. Det andra var att det var förbjudet att spela kort utomhus, vilket det
var ändå till år 2000. Dessa två saker, den här lagen och förbudet mot kortspel utomhus, var lika konstiga.
Vi känner alla till historien som beskrivs här. Jag fick också historien beskriven för mig. Det var ett sätt att baxa igenom en annan ändring som till
vissa delar sedan inte blev till, och som vi ännu fortfarande längtar efter,
nämligen större ekonomisk självstyrelse.
Det som i grunden gläder mig är att vi nu har en sådan mognad att vi åtminstone litar på oss själva att vi kan göra det som lagen är satt att göra; garantera dessa värden. Ytterst handlar det ju om att lita på Ålands folk, att
Ålands folk har ett sådant förnuft att man kan välja sådana politiker som
motsvarar ens vilja. Den här lagen är svårt odemokratiskt. Sedan är den helt
förkastlig på det viset att vi har självstyrelse, vi trånar efter mer självstyrelse
men sedan tar vi sådana här lagar som i ett nafs återbördar all självstyrelse på
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andra sidan Skiftet igen. En lag som aldrig borde ha stiftats ska givetvis avskaffas, precis som det tidigare har sagts här.
En sådan här lag kan också tränga undan ekonomiskt utrymme för viktiga
reformer. Vi vill göra på ett sätt här, men vi är tvingade att göra precis som i
Finland, minsta möjlig nivå. I det aktuella fallet, som har aktualiserats med
barnomsorgslagen, är vi kanske tvingade att göra en sak som vi inte tycker att
är nödvändig, vilket kostar för kommunerna. Istället måste vi avstå någonting
annat som vi skulle ha velat prioritera. Om man undrar vilket exempel man
hakar upp det här på så är det ju barnomsorgslagen och den bestämmelse där
som vi inte är riktigt eniga om. Jag här till dem som stöder landskapsregeringen i den här frågan.
När det sedan gäller det som ltl Sundback har tagit upp, luckor i vår sociallagstiftning, så de luckorna kan ju finnas just p.g.a. av att vi har haft den här
lagen. Om det är så att man ser den här lagen som en tilltäppare av luckor så
kan det vara så att vi kan ha lite luckor, sakna några lagar och ha lite tokiga
bestämmelser för vi har ju den här lagen.
Nu när vi tar bort lagen tycker jag att man ska ta de farhågorna på allvar.
Man ska inte bara avfärda det som struntprat. Det finnas lagstiftning som behöver uppdateras. Det kan finnas lagstiftning som helt saknas och det arbetet
måste vi ju jobba vidare med. Det är absolut inget försvar för att ha den här
lagen kvar, vilket man måste komma ihåg.
Jag stöder å det varmaste den här motionen.
Ltl Barbro Sundback

Många som nu försvar förslaget att ta bort den här lagen säger; varför ska vi
ha lagen när vi inte har använt den? Men nu när vi skulle använda den då fick
man brått att ta bort den. Det visar att viljan för att vi ska ha minst samma
förmåner som i riket inte finns. Det finns en sådan politisk konsekvens av den
här lagmotionen som majoriteten inte har besvarat. Den kommer vi att diskutera ännu mera i samband med barnomsorgslagen. Om vi ska följa grundlagen så ingår där ett försämringsförbud av sociala rättigheter. Dessutom kvarstår att självstyrelselagen säger att vi ska sträva till minst samma förmåner.
Diskussionen om barnomsorgslagen och nivågarantilagen kommer säkert att
fortsätta.
Jag tycker att den här lagen, även om den inte har tillämpats strikt i alla
sammanhang, ändå har haft en sorts politisk målsättning ända sedan den tillkom. Jag kan inte svara på varför den inte har tillämpats. Det är faktiskt de
andra partierna som har större orsak att granska de politiska innehav de år
sedan lagen tillkom. Socialdemokraterna har aldrig haft den posten, så jag
känner inte till varför man inte har använts sig av lagen.
På en politisk nivå har lagen varit viktig. Jag tror att ålänningarna vill ha
det så att vi ska ha minst samma förmåner som i riket. Den har lagen har den
funktionen att den på en lägre författningshierarkisk nivå är tänkt att tillämpas såsom man har skrivet i självstyrelselagens 44 §. Tar man bort den här
lagen så finns inte samma garantier för den strävan att vi ska ha minst
samma förmåner som riket. Det visar ju den här diskussionen och den här
lagmotionen.
I lagmotionen sägs; ”vi konstaterar att självstyrelsesystemet klarar den
prövning som det nya ekonomiska systemet i 1998 års självstyrelselag medförde på ett sätt som visar att oron inför det nya var obefogad”. Alltså, oron

1210

den gången gällde inte det nuvarande systemet, klumpsystemet, utan det
gällde ett system där man först förslog en helt egen beskattning. Det var förslaget i 1991 års parlamentariska kommittébetänkande. Det mötte så stort
motstånd att de som då drev den frågan gjorde två stora förändringar i sitt
arbete. Det första var att man gick in för att enbart jobba för att de indirekta
skatterna skulle överföras till åländsk behörighet, inte de direkta. Det andra
var att för att lugna medborgarnas oro så stiftade man den här nivågarantilagen. Den där skrivningen är direkt missvisande, tycker jag. Den talar ju om
det nuvarande systemet. Om det nuvarande systemet förslagits av kommittén
så hade situationen varit en helt annan och nivågarantilagen kanske inte alls
hade kommit på tapeten.
Den här lagen är inte riktigt bra. Det håller vi med om. För att lagen skulle
ha kunna tillämpas på det sättet som den var tänkt så borde den ha skrivits
om eller förtydligats enligt dess tredje paragraf. Det är onekligen så att om
man tar bort den nu så signalerar man till medborgarna att nu är det mycket
troligt att vi inte kommer att följa samma utveckling som i riket på socialvårdsområdet. Vi kommer att ha ett annorlunda system. På de områden där
vi inte har lagstiftning så kommer det heller inte att finnas några riktigt
starka politiska skäl, inte lagliga i alla fall, att driva fram dem eftersom självstyrelselagens 44 § är rent deklaratorisk. Det finns inte någon, inte ens inom
landskapets egen förvaltning, som kan säga i vilken mån vi har samma förmåner som i riket. Men det kommer hela tiden fram brister, speciellt inom
lagstiftningsområdet. Under årens lopp har vi träffat många människor som
faller mellan stolorna, speciellt inom hälso- och sjukvården. Det finns alltså
inte samma lagliga garantier eftersom vi inte har någon folkhälsolag. Vi har
ingen lag om specialsjukvård och vi har ingen lag om medicinsk rehabilitering. Det här är mycket, mycket alarmerande.
För vår del uppfattar vi att det är stor risk för att ålänningarnas sociala rättigheter inte förbättras under den närmaste tiden. Tvärtom, det blir ännu
svårare att göra fördelningsreformer som skulle trygga de svagas och sjukas
intressen.
Om man skulle vilja använda sig av den här lagen så skulle man kunna
utgå ifrån den skrivning som finns i den här bestämmelsen och heter under
motsvarande förhållande. Det fanns faktiskt en sådan linje i lagutskottet
där man på något sätt skulle försöka, på ett övergripande plan, bedöma socialvården på Åland och socialvården i riket. Man skulle då kunna komma fram
till att den är på samma nivå som i riket, även om den inte är liktydig i alla
avseenden.
Väldigt ironiskt i det här sammanhanget är att bland annat jag var emot
den här lagens tillkomst. Men det berodde inte på själva lagens innehåll. Det
berodde på att vid det tillfället när man ville reformera det ekonomiska systemet 1981, så var socialdemokraterna t helt och hållet emot fri beskattning.
I våra partiled fanns det ingen som trodde på det. Det var framförallt av
rädsla för att det enbart skulle leda till en sorts högerpolitik där man skulle
sänka skatterna, vilket i sin tur skulle äventyra den sociala tryggheten på
Åland. Man kan väl konstatera att medlemmarna var ganska kloka. Trots att
vi inte har egen beskattning, men vi har fri fördelningsrätt, så sker det nog på
bekostnad av de svagaste grupperna i vårt samhälle. De som lever på folkpension på Åland lever ekonomiskt under mer knappa förhållanden än på de
flesta platser i riket eftersom våra levnadskostnader är så höga.
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Den här lagen hade ju en väldigt, väldigt stark anknytning till diskussionen
om självstyrelsens ekonomiska system. Nu kommer historien antagligen lite
att upprepa sig i den här diskussionen om en ny självstyrelselag. Utan garantier för sociala förmåner är det många som kommer att känna att de inte får
sina rättigheter beaktade på Åland. Det har man nu redan erfarenhet av. Tack
fru talman.
Minister Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Jag kan garantera ltl Barbro Sundback att reformationen av
den sociala lagstiftningen kommer att fortsätta. Vi har utkomststödslagstiftningen på tapeten. Lagtinget har också uttryckt sitt enhälliga stöd
för att se över nivåerna i hemvårdsstödslagen.
Beträffande ÅHS-lagen har jag också den ambitionen att täppa till de
största luckorna när det gäller medicinsk rehabilitering, specialvård och
primärvård. Det är ett arbete som vi håller på med och som jag hoppas
att vi ska kunna slutföra. Jag tror inte att vi hinner med allt under den
här mandatperioden.
Ltl Barbro Sundback, replik

Nu handlade faktiskt inte mitt inlägg om minister Sjögren. Det handlade
om ett system, inte om en särskild regering eller person. När man tar
bort den här lagstiftningen så tar man bort ett viktigt redskap som socialministern skulle ha för att tvinga fram reformer. Det är det ena.
Det andra viktiga är att det handlar om pengar sist och slutligen. Har
man inte laglig grund för de sociala förmånerna så tror jag inte att lagtinget kommer att avsätta tillräckligt med medel för de här behoven. Vi
har ju sett det under långa tider. Vi har länge försökt reformera bostadsbidraget. Det finns absolut inget intresse för det. Vi har försökt reformera utkomststödet, nu kanske det blir någonting. Sådär är det egentligen på alla områden.
Minister Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Faktum kvarstår, trots att man har haft nivågarantilagen så
har man inte reviderat handikappservicelagen sedan 90-talet. Nu har vi
en ny handikappservicelag. Det har kanske saknats någonting annat när
man har gjort politiska prioriteringar. Trots att man har haft nivågarantilagen så har det ju inte fungerat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Nej, man har politiskt inte prioriterat det i de tidigare regeringarna. Jag
har vid flera tillfällen givit mitt beröm till minister Katrin Sjögren. Man
har inte tillämpat aktivt den här lagen. Det var inte socialdemokraterna
som drev fram lagen, det var de borgerliga partierna. Nu har vi ju fått
höra att lagen rent ut sagt var skadlig. Nu måste den väl fort bort då,
speciellt nu när vi skulle tillämpa lagen. För mig är det nog inte något
förtroendeingivande arbete som har förts i de här frågorna vare sig före
den här regeringens tid eller ända sedan jag kom in i lagtinget 1979. Det
har inte varit prioriterade frågor. Det är en ideologisk sak.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Johan Ehn

Fru talman! Det finns inte så mycket mera att säga. Jag tycker att de ord som
har uttalats, först av vtm Gunnar Jansson och sedan ifrån de partier som i övrigt står bakom den här, så ställer också vi ifrån frisinnad samverkan oss
bakom detta. Det är viktigt att komma ihåg att den här lagen tillkom i en annan tid och den tillkom också under mycket speciella förhållanden, när man
stod i beråd att göra förändringar vad gällde självstyrelselagen.
Jag för min del och vi från frisinnad samverkan tycker att självstyrelsen
ska vara grunden till de här bitarna. Det är egentligen ganska horribelt att vi
har självstyrelse som vi sedan inte ska få använda för att vi själva lagstiftar
om att inte få använda den. Det är att i slutändan anklaga väljarna för att de
inte kan se vad vi partier står för och vad vi driver för linjer i sociala och
andra frågor.
Jag hör till dem som mycket starkt tror på att när vi fattar våra beslut så
ser Ålands folk det, de gör bedömningen och vid följande val utmäter de vårt
förtroende. Är det så att tankarna kring hur socialväsendet som socialdemokraterna står för vinner det största förtroendet, så kommer socialdemokraterna att få största delarna av rösterna. Är det detta som jag står för så kommer mitt parti att få det osv.
Jag kan inte låta bli att ändå återkoppla till den diskussion som vi har haft
kring Åland som hemmafru. Ska vi nu gå vidare med att utveckla det
åländska systemet bort från hemmafrusituationen då tror jag verkligen det är
nödvändigt att göra som det skrivs i lagmotionen. Annars går vi förbi hemmafrustadiet och hamnar i någonting som i princip är total omyndigförklaring,
dvs att vi klarar inte av i den här salen att göra bedömningen på vad som är
rätt för de åländska medborgarna.
Med de orden, fru talman, så tror jag att jag tydligt har deklarerat vad frisinnad samverkan står i denna fråga.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jag hade väl inte förväntat mig något annat av ltl Johan
Ehn i den här frågan. Det kvarstår ett ganska komplicerat problem, hur
förverkliga självstyrelselagens 44 §? Ska det bara vara upp till väljarna
att markera vilka motioner som har förkastats och vilka som inte har
förkastats. Det politiska systemet fungerar ju inte så. Det borde ju vara
så att partierna faktiskt deklarerar vad de har för sorts socialpolitik. Ska
vi ha en helt egen socialpolitik så blir det väldigt dyrt, med all den kompetens och sakkunskap som behövs. Nu sitter det en handfull personer
som ska täcka in allt från sjukhus, missbrukarvård, flyktingar till narkotika osv. Det är orimligt att klara av en sådan uppgift.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Självstyrelselagens 44 § säger att vi ska sträva till att ha
minst lika god socialvård här som i Finland. Jag ser strävan som ett arbete där vi gör den bedömningen från parti till parti hur vi tycker att socialväsendet på Åland ska se ut. Jag håller helt med ltl Sundback att vi
ska deklarera i val vad vi vill göra. Jag tillhör ett parti som vid åtskilliga
tillfällen har lyft de frågor som vi anser att är viktiga inom det här området. Vi har pratat allt från äldreomsorg, barnomsorg till många övriga
sociala frågor. Vi deklarerar det ganska tydligt från vår sida. Om vi ska
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prata demokrati så är det ju väljarna som ytterst också ska utdöma hur
vi sköter de här bitarna. Ska vi bara sitta här och konstatera, okej nu har
barnbidraget stigit på den finska sidan så nu ska det automatiskt stiga
också här, varför ska vi fatta beslut om det överhuvudtaget då? Det är
väl lika bra att ge ifrån oss det helt och hållet.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det är inte så lätt. Om landskapet ska driva en heltäckande socialvård
så finns det vissa förpliktelser, inte bara i självstyrelselagen utan också i
grundlagen. Det är inte några små uppgifter och det är inte något litet
ansvar. Det kostar mycket pengar. Men hittills har ju inte lagtingets partier ens önskat ge pengar till att utöka den nuvarande socialvårdsbyrån.
Det kommer onekligen att innebära en stor byråkratisering om man ska
driva en egen socialpolitik. Det är lite som att tänka sig jordbruksbyrån
men inom socialvården.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Tillbaka till det faktum att om man anser att det är nivån på
den finska sidan och de system som gäller där som också ska gälla här,
varför ska vi överhuvudtaget diskutera de frågorna här i lagtinget? Vi
ska ju försöka att använda oss av det här. Det kan ju faktiskt vara så att
den sociala situationen på Åland ser något annorlunda ut än vad den gör
på finska fastlandet. Utgående från det skapar vi våra system såsom vi
kommer fram till. Vi kan skapa en betydligt bättre välfärd för våra invånare här än vad invånarna på fastlandet har.
När det gäller att utnyttja möjligheten att själv bestämma och göra
skilda regler så måste man ju göra det med sunt förnuft. Finns det regelverk, som är tydligt och som någon annan har kommit på, varför ska vi
då hitta på egna system? Det är ju i de lägen som vi vill avvika som vi
också ska göra det. Det är därför vi har självstyrelsen. Det är själva väsendet i självstyrelsen, att kunna välja att gå den väg som man själv önskar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Vtm Gunnar Jansson gav på sitt kännspaka sätt en presentation i
flera hundra års perspektiv tillbaka. Det var intressant. De tre motiven som
han framhöll håller jag med om. Det märkliga med hela det här ärendet är att
vi själva sätter tvångströja på och åsidosätter självstyrelsens behörighet vilket
är ganska obegripligt.
Bakgrunden är som ltl Barbro Sundback sade, processen var på gång att
man skulle ta över skattebehörigheten och för att stilla den oro som då fanns
så lades motionen som ledde till den här lagstiftningen som vi nu debatterar
att ta bort. Det intressanta är att av skattebehörigheten blev det ju ingenting,
men den här lagen blev kvar.
Det sägs i motiveringarna i motionen; ”detta bedömdes vara nödvändigt
för att mildra den oro som fanns om att den större ekonomiska friheten för
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landskapets politik skulle bl.a. leda till att olika svaga gruppers intressen
skulle bli eftersatta.” Det var den rädslan som fanns då. Här står vi med facit i
hand, den oron var fullständigt obefogad. Det är ganska intressant när vi ska
ta nästa steg och prata om övertagandet av beskattningen. Det är klart att det
kan ge någon röst. Men istället för att spela på de här rädslorna borde man
peka på att här har vi faktiskt ett typexempel på hur obefogad oron är över att
man utvecklar den åländska behörigheten. Det tycker jag att är ganska intressant i det här sammanhanget.
Det sägs ytterligare så här i motiveringarna; ”i vissa fall kan det t.o.m. bli
så att det är jämförelser som nivågarantilagen förutsätter överhuvudtaget
inte kan göras efter att en aktiv politik bedrivits på området.” Precis så är
det och precis så var det när det gällde stödet till de åländska kommunerna.
Vi hade så mycket bättre stöd till de åländska kommunerna så den här lagstiftningen kunde inte mera vara kvar. Vad har socialdemokraterna emot att
man skulle utveckla den sociala lagstiftningen så att den här lagstiftningen
också på det området skulle bli onödig? Ltl Barbro Sundback sade att om
man tar bort det här så har man inte samma förmåner på den sociala sidan
som i riket. Det är helt sant, men vi kan ju ha det bättre. Det är ju det som de
flesta åländska politiker vill ha. Man vill använda behörigheten vi har till att
försöka göra det här samhället så bra som möjligt utgående från de förutsättningar som finns här.
Det var också intressant när ltl Barbro Sundback sade att hon tror att alla
ålänningar, hon sade tror, men hon ändrade sig snabbt och sade att ålänningarna vill ha de här garantierna. Jag var faktiskt på lunch med två personer
varav den ena som jobbar med handikappfrågor gång på gång hänvisade till
den här garantilagen. Alltså en falsk garanti som vissa ålänningar tror att
finns. Nog är det ju bättre att man försöker utforma system som är så bra som
möjligt för ålänningarna istället för att man alltid ska jämföra med riket.
Jag vet ju själv, under de åtta år jag satt i landskapsstyrelsen, att intresseorganisationer och personal inom offentlig sektor ofta pekade på var vi har
det sämre. Helheten var definitivt inte sämre. Till och med intresseorganisationen Ålands producentförbund for i tak så fort någon typ av förmån fanns på
den finska sidan men inte här. När jag då som ansvarig minister försökte förklara att vi har det bättre på andra områden så var nog det bra, men på ett
visst område var det fel när det inte var lika som i facit. Jag är ganska övertygad om att om man kommer bort från det här tankesättet som den här lagstiftningen anger och som nu socialdemokraterna försöker försvara så kan vi
istället få en helt annan utvecklingsorienterad offentlig sektor än vad vi har
idag. Det ligger i många tjänstemäns arbetssätt, som är nedärv sedan åratal,
att det är enklare att ha det precis så som det är på finska sidan för då behöver man inte tänka själv och då har man någon som man kan ringa och fråga.
Jag vill avslutningsvis säga, herr talman, att jag har många gånger kritiserat liberalerna för att man inte har velat, såsom jag har upplevt det, vara med
och utveckla självstyrelsesystemet och jag har varit kritisk många gånger.
Därför vill jag passa på att ge en eloge den här gången när det är befogat. Jag
tycker att det är klädsamt att man vill tillrättalägga de misstag som man i tiden själv har gjort, det tycker jag att är bra. Det är en intressant politisk scenförändring som händer. Bara för ett år sedan stod man sida vid sida med socialdemokraterna och pratade om övertagande av beskattningen och utvecklandet av den åländska självbestämmande och kritiserade liberalerna. Nu har
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vi gjort, via den här u-svängen, att situationen är den motsatta. Jag tycker att
det är allvarligt med den här lagstiftningen att man inte respekterar de
åländska demokratiska institutionerna, utan man vill ha någon sorts tvångströja ifrån rikssidan så att vi inte ens ska kunna använda den behörigheten
som vi har. Det är faktiskt lite skrämmande.
Ltl Barbro Sundback, replik

Nu handlar det om sociala rättigheter, i övrigt när det gäller nivågarantilagen har vi inte så stort intresse av. Det är ju för oss ideologiskt väldigt
viktigt att alla människor ska ha det bra på Åland. Vi vill också att
grundlagen och självstyrelselagen ska följas på Åland. Även om nu ltl
Anders Eriksson avskyr det mesta som kommer ifrån riket så är det lite
svårt att förbigå självstyrelselagens 44 §. I den sägs just att man ska
sträva till minst samma förmåner som i riket. I förarbetena sägs det att
man naturligtvis kan ha större, flera och mera rättigheter.
Ltl Anders Eriksson säger inte hur han tänker följa 44 § i självstyrelselagen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Om jag inte är helt på fel, när det gäller den historiska återkopplingen,
så arbetade man i den parlamentariska kommittén för övertagande av
beskattningen. Oron ledde till att man måste lägga en motion som ledde
till den här lagstiftningen. Efter det, ltl Sundback märkväl, så infördes
44 § 2 mom. i självstyrelselagen. Det är ju ytterligare ett motiv till att
den här lagstiftningen inte behövs.
Ltl Sundback säger att man ifrån socialdemokraternas håll vill utveckla den sociala sidan. Man vill att alla människor ska ha det bra. Det
tror jag att de flesta vill. Det vill också jag och det vill vi också ifrån
Ålands framtids sida.
Jag noterade att t.ex. när det gällde avbytarverksamheten då började
man också helt plötsligt prata om nivågarantilagen. Det är klart att det
inte var något som låg i socialdemokraternas intresse och det kan jag ha
respekt och förståelse för, men vi ska ändå inte ha den här typen av lagstiftning. Vi gör de politiska prioriteringar som våra demokratiska institutioner tillåter.
Ltl Barbro Sundback, replik

Historieskrivningen är rätt men den är mera intressant än så. Det var de
som förespråkande att samma bestämmelser som finns i nivågarantilagen skulle vara i självstyrelselagen. Jag tror att socialdemokraterna kan
ta åt sig en ganska stor del av äran av 44 §. Nivågarantilagen är inte särskilt bra, tycker jag. Men det kvarstår hur Ålands lagting ska leva upp till
44 §? Det gör vi inte nu. Även om jag inte misstror Anders Eriksson, jag
tror säkert att han är en god människa, så tror jag faktiskt inte att
Ålands framtid kommer att gå i spetsen för en moden socialvård. Jag
har hört ltl Anders Erikssons uttalande om människor som lever på bidrag och de var avslöjande nog.
Ltl Anders Eriksson, replik

Om vi ska hålla oss på den nivån så har också jag hört ltl Barbro Sundbacks uttalanden många gånger om människor som lever på bidrag,
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men då råkade det handla om EU-bidragen till jordbrukarna. Vi är
kanske lika goda kålsupare när det gäller det.
Jag tror att man ska vara försiktig med att säga vem som är en ond eller god människa när det gäller olika prioriteringar. Jag tror att de flesta
vill att människorna på Åland ska ha det så bra som möjligt. Sedan kan
vi säkert ha en lång diskussion om var man ska lägga gränsen för de sociala skyddsnäten. Jag tror att det är viktigt att folk, som egentligen inte
har något fel, kommer ut i arbete. Samtidigt är det minst lika viktigt, om
inte mera viktigt, att sådana personer som behöver hjälp och stöd och
inte klarar sig också ska få det. Det är den gränsdragningen, ltl Sundback, som är svår.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Talman! Det är en intressant diskussion det här. Det är när frågorna ställs på
sin spets som de olika ideologiska värdena och grundvärdena i självstyrelsens
tankesätt kommer fram. Jag tycker det är väldigt intressant att se hur olika
man resonerar. Det är beklämmande att den här lagmotionen kommer just
nu. Det har genom åren diskuterats att man borde göra någonting åt det här.
Det är ingen bra koppling att ha den. När man gör det nu så förstår jag att socialdemokrater och säkert också andra kopplar ihop att man gör det för att
det finns en diskussion som hänför sig till barnomsorgslagen. Där har man
hävdat att garantilagen har en viss betydelse för barnomsorgslagstiftningen.
Jag framförde själv i debatten att man behöver titta på om det har någon betydelse, vilket har visat sig att det har.
För den skull så tycker jag att det är bra att det här har kommit till. Vad beträffar barnomsorgslagen så har det inte en sådan effekt som inte vi och jag
kan leva med i vår grupp. Den diskussionen är avslutad eftersom vi tycker att
den lagframställningen är bra och den är helt i enlighet med det som vi anser.
Men det som jag tycker att är illa, och som jag vill ta avstånd ifrån, är det
uttalandet som socialdemokraterna har gjort i media om att nu är de borgerliga inne för att försämra för de åländska medborgarna. Jag skulle jag verkligen vilja veta vad man då baserar det uttalandet på? Jag tycker inte att någon
här i den här församlingen i det här ärendet och inte i något annat ärende
heller har varit besjälade av att man skulle göra en försämring. Vi kan väldigt
lätt, genom att gå in på nätet, titta på vilka olika framställningar vi har gjort
under årens lopp. Till den delen det gäller den här gruppen så känner jag mig
väldigt säker på att vi inte kommer att försöka göra några försämringar. Tvärtom, vi har försökt göra förbättringar som vi inte har lyckats med, men vi har
åtminstone försökt. Det gäller hemvårdsstöd, barnomsorgspeng och barnbidraget vilket vi lyckades vi med, det andra har vi inte helt och hållet lyckats
med. Vi har jobbat med utkomststöd, vilket socialdemokraterna har initierat,
men vi har stött det. Vi har också drivit mer pengar till pensionärer med låg
inkomst. Vi har lyft handikappfrågor. Det gäller allt ifrån hörselslingor till
handikappanpassade byggnader och punktskriftmaskiner och mycket annat.
Vi har talat om fosterdiagnostik här alldeles nyligen. Tillsammans med socialdemokraterna har vi nu lyft frågan om homosexuellas rättigheter till konstgjord befruktning.
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Jag skulle vara väldigt intresserad av att höra vad det är man baserar uttalandet på om att vi vill försämra? Jag vill ta avstånd ifrån det uttalandet. Jag
känner inte igen mig, jag känner inte igen min grupp och det finns ingen sådan dold agenda vad beträffar det här ärendet.
Tvärtom, jag tycker att vi ska vidga vår syn på det här och inte bara fokusera på hur man gör i Finland. Vi har ett EU-medlemskap, vi kan titta på hur
man där hanterar vissa frågor. Hur gör man i Sverige? Kan vi finna lösningar
som är bättre än i Finland?
Jag vill åtminstone tydligt markera att jag inte vill att man gör sådana här
uttalanden och bara lämnar en sådan mening ifrån sig i media. Man generaliserar och säger att de borgerliga partierna tycker så här. Vi är ingen sammansvetsad grupp, vi är många olika partier. Jag tycker inte det är rätt att
helt kategoriskt och onyanserat uttala det om många olika partier. Det säger
kanske mera om den som uttalar det än om den som det är riktat till.
Nu har media gått hem för länge sedan för att det tycker att den här debatten och dagen har blivit alldeles för lång. Jag vill markera ifrån vår sida att
det här har vi aldrig varit besjälade av att försämra för någon utan vi vill istället göra förbättringar. Det kommer vi också framdeles att göra, tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Nej, jag tror inte att vtm Gun-Mari Lindholm medvetet vill försämra. Vi
har ju vår politiska utgångspunkt gemensam. Men på livets väg har våra
banor skilts.
Försämringen i barnomsorgslagen är helt klar, både de jure och de
facto. De som idag har subjektiv rätt till barnomsorg, för barn ända upp
till läropliktsåldern, den rätten beskärs för vårdnadshavare som har
barn under tre år. Det är en direkt försämring. Det är just den frågan
som också har väckt bestörtning hos en del, speciellt unga mammor men
också deras män. De har blivit fråntagna sin valfrihet i den här frågan.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Men där ser jag det som så, att om det är någonting som vi
själva vill införa så har vi fortfarande den möjligheten. Nu har en viss
grupp hänvisat till den här garantilagen och då skulle vi kunna oss använda oss av den. Men vi kan ju fortfarande göra det. Men nu har det ju
visat sig i debatten redan, när remissen gick, att socialdemokraterna är
ensamma om att tycka det. Det kommer ju ändå inte att bli någon förändring till den delen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Frågan var om de borgerliga partierna vill försämra barnomsorgslagen?
Det vill de ju. Det är inte det som man säger, utan det är som man gör
som räknas. Förändringen i frågan om subjektiv barnomsorg innebär en
direkt försämring för vissa familjer och det tar bort den valfrihet som
man har nu. Experter menar att det också strider mot grundlagen.
Jag tycker inte att själva nivågarantilagen är bra. Men den har en poäng i att den kan användas för att trygga det som sägs i 44 § i självstyrelselagen. 44 § i självstyrelselagen är väl nästa som ryker.
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Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Från vår sida ser vi det inte som att man försämrar barnomsorgen med den här lagen. Det vilar istället på en uppfattning som vi har,
om det sedan är en värdegrund, ideologi eller vi kan kalla det vad som
helst men vi ser inte att det är en försämring. Vi har också sagt ifrån vår
sida att det kanske skulle räcka med att ha barn på dagis halvtid och inte
heltid, när man är hemma med ett mindre syskon. Det har vi fört upp i
debatten. Nu ligger ärendet i utskottet. Vi har inte tagit bort garantilagen ännu. Vi får väl se vad barnomsorgen landar. Vi har i alla fall inte
sett det som någon försämring.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Camilla Gunell

Herr talman! Det är en väldigt intressant debatt. Både självstyrelselagens 44
§ och nivågarantilagen har använts i debatten förr om det har passat den politiska agendan. Jag kommer ihåg att nuvarande social- och miljöminister hänvisade till 44 § i självstyrelselagen om minst samma förmåner som i riket när
det gällde maxtaxan på dagis för några år sedan. Jag tror att många andra här
i salen också har tagit stöd i den lagen och i nivågarantilagen för att visa på
att ålänningarna inte ska hamna i en sämre ställning.
Jag reagerade lite grann på vtm Gunnar Janssons anförande när han flera
gånger upprepade att den här lagen är skadlig. Är 44 § i självstyrelselagens
om minst samma förmåner som i riket också skadlig? Är nästa steg på vägen
att den tas bort i en revision av självstyrelselagen? Jag tror att man kanske
kan uppfatta att vtm Gunnar Jansson ändå är mer självstyrelsepolitisk radikal än vad liberalerna i övrigt, i alla fall tidigare, har varit. Det blir intressant
att följa det här ärendet framöver. Det vore spännande att veta om det är dit
som man är på väg?
Som jag ser det så har vi brister vad gäller vår sociallagstiftning. Här har
upprepats flera olika fall där vi på Åland saknar lagstiftning som då finns i riket och då uppstår det givetvis luckor.
Vi vet att socialvårdsbyrån har väldigt små resurser. Det är viktigt att den
som lagstiftar också skriver tillämpningsanvisningar så att socialarbetare och
andra vet hur man ska tillämpa de åländska lagarna. Vi har sett samma inom
polisen, där har det också har brustit i tillämpningsanvisningar. Här är
någonting som vi måste förbättra i vårt system. Antagligen är det för att socialvårdsbyrån är underbemannad och liten. Man har under årens lopp lutat
sig ganska kraftigt emot social- och hälsovårdsministeriet och deras resurser
när det gäller att ta fram utredningar, undersökningar, forskning och statistik
och även lagstiftning.
Den intressanta frågan är ju, om den här lagen försvinner, hur vi ska leva
upp till 44 § i självstyrelselagen, om man avser att ha den kvar? Vilka system
ska vi ha på Åland som är stabila, långsiktiga och fungerar om den politiska
viljan fortfarande är att åländska medborgare inte ska hamna i en sämre
ställning än medborgarna i riket?
En reflexion som jag också gör är att barnomsorgslagen, och den subjektiva rätten som där försämras, den författade man, skrev och skickade till lagtinget utan att reflektera kring att den faktiskt kolliderar med nivågarantila-
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gen. Det är väl grunden till att vi sitter här nu och att den ska tas bort. Annars
skulle vi väl fortfarande slumra djupt vad gäller nivågarantilagens vara eller
inte vara. Där får ju socialdemokraterna ta det på sig att vi har väckt den
björn som sov i den här frågan.
Om man funderar vidare över hur vi ska leva upp till 44 § i självstyrelselagen, då kunde man tänka sig ett sådant system att när det kommer ny lagstiftning inom socialvården i riket så skulle Ålands lagting ta ställning till om
den lagen ska träda ikraft på Åland. Ska vi anta lagen som blankettlag eller
inte? Lagtinget skulle aktivt ta ställning i den frågan. Vi kan också ta ställning
till om vi ska förbättra nivåerna. Vi kan även ta ställning till om det ska göras
på ett annat sätt på Åland, där självstyrelsen används till att ha det här som
en fond eller bakgrund men sedan använda våra möjligheter att skapa en lagstiftning som är anpassad för vårt samhälle och våra medborgare.
En annan reflektion som jag gör är om inte detta är en fråga som borde tas
upp i samband med valet? Borde inte de åländska medborgarna och väljarna
får bestämma huruvida den här lagen ska tas bort eller inte? Nu har lagmotionen tillkommit väldigt hastigt och den ger ett intryck av lite panik, istället
för att man långsiktigt skulle ha diskuterat det här. Visst kan man ta bort den
här lagen. Men vi skulle i så fall gärna se något alternativ, framförallt kanske
ett svar på hur vi ska leva upp till självstyrelselagens stadganden? Tack, herr
talman.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! När det gäller barnomsorgslagen och den i förhållande till
nivågarantilagen så stämmer det inte att vi inte överhuvudtaget reflekterade över den frågan. Det gjorde vi och det redogjorde jag ganska noggrant för i mitt anförande när jag presenterade lagförslaget för lagtinget.
Jag presenterade hur vi hade tolkat den som deklaratorisk och hur vi
hade diskuterat i förvaltningen och gjort en liten miniutredning. Precis
på det viset, som ltl Gunell beskrev, jobbar vi på socialvårdsbyrån i dagsläget. Vi följer noga med vad det är för lagstiftning på gång i riket och vi
funderar vad som är aktuellt för oss och hur vi kan anpassa den efter
våra förhållanden, precis så arbetar vi.
Ltl Camilla Gunell, replik

Ja, det var ju det jag sade också. Det är man ju tvungen att göra eftersom
resurserna är små på socialvårdsbyrån. Antagligen är de för små eftersom det brister idag med att även skriva tillämpningar, vilket lagstiftaren borde göra så att det är klart för alla hur lagarna ska tillämpas.
Men om det fördes en ingående diskussion i samband med barnomsorgslagen, gällande relationen mellan den och försämringar i den subjektiva rätten i relation till nivågarantilagen, så borde man kanske i beredningen ha angett att den diskussionen och utredningen hade gjorts
så skulle den saken har varit klarlagd.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Som sagt var, det redogjorde jag för. Det har ju sedan inte
blivit prövat. Något klart svar på den frågan får vi ju inte heller.
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Ltl Camilla Gunell, replik

Nej, det har inte blivit prövat. I samband med att barnomsorgslagen
kom var det intressant att flera medborgare faktiskt gjorde den här
kopplingen i olika insändare i tidningarna. Det är ju intressant och väldigt lovvärt att åländska medborgare är så pass kunniga och insatta i vår
lagstiftning att man reagerade på den här frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Gunnar Jansson

Tack talman! Vid denna sena timme ligger det säkert i allas intresse att jag
fattar mig kort. Jag börjar med ett vittnesbörd.
Ålandskommittén var tillsatt, i den ingick representanter för landskapet
och för riket. Riksdagen, på den tiden, åkte varje tisdag morgon flygmaskin
dit. Varje gång Ålandskommittén sammanträdde på tisdag och eller onsdag
så var dess medlemmar med. Jag minns det hur väl som helst. Efter att denna
nivågarantilag hade trätt ikraft i landskapet den 1 januari 1984, Ålandskommittén var igång med sitt arbete, dess medlemmar funderade på hur man ska
implementera en sådan här princip i konstitutionen för Åland i det skede i
självstyrelselagen? Det var en allmän diskussion.
Speciellt en gång bestämde sig Lasse Wiklöf och jag för att sitta kvar en
stund efter att flyget hade landat i Helsingfors, i det som numera är utrikeshall, och tillsammans fundera på om vi kan hantera den här situationen. Vi
vet alla att Lasse Wiklöf var en hängiven människovän, politiker och socialdemokrat till den delen är den beskrivning ni nyss hörde riktig. Men det här
var inget socialdemokratiskt projekt att inympa de principer som nivågarantilagen gav uttryck för i självstyrelselagen. Alla visste redan då att den nivågarantilagen är omöjlig att tillämpa. Tillsammans satt vi några personer på
flygfältet och funderade på den här saken. Lasse minns jag väl, Olle Salmén
var med och Janne Lindfors. Inte som den gången bak på en Club 77 men lite
åt det hållet så var vi väldigt överens om att så här gör man.
Ålandskommittén sammanträdde och det ledde till resultat. Det var mycket lätt för alla delegater i den kommittén att samtycka till en sådan här åtgärd, en politisk målsättning in i en grundlag, där den hör hemma.
Det är ju det som vi motionärer också skriver i motiveringen till motionen;
nämligen i en grundlag, i en konstitution, i en norm av grundläggande natur
skriver man ju in de höga principer enligt vilket ett samhälle ska fungera. Sedan materialiseras de principerna i den organiska lagstiftningen som förekommer. Men att som i det här fallet i en alldaglig lagstiftning försöka ge den
någon slags helgd, genom att göra det man gjorde -84, var enligt min mening
redan då ett misstag, vilket jag har levt med den övertygelsen om i 27 år. Det
var en politisk åtgärd, men juridiskt var det ett misstag.
Naturligtvis vill jag tacka alla kollegor som har uttalat sig så här förmånligt
för den här saken. Det här är inget hastigt hopkommet förslag. Det är ett resultat av mångåriga långvariga tankar. Tekniskt gick det fort när vi bestämde
oss för det. Men materian har funnits länge.
Ändå vill jag tacka Barbro Sundback för hennes medverkan. Utan Barbro
Sundbacks lojalitet, som hon visade redan i måndags, och nu kamp på barri-
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kaderna så hade vi ju missat den goda debatten, så tack så mycket Barbro
Sundback!
Sedan till det sista; om hur man ska hantera 44 § 2 mom.? Naturligtvis på
det sätt som jag nyss nämnde i vår legalistiska samhällsordning, dvs vi ska
skriva i lag det som gäller. Det vimlar av system också innanför EU där man
har s.k. sociala kontrakt. Man bestämmer sig att ungefär för 12-15 år framöver ska vi försöka att samhället utvecklas i den och den riktningen. Sociala
kontrakt är ingen ovanlighet alls. Vi har många exempel på det. Jag har tidigare talat för en sådan åtgärd. Det finns många områden inom samhället som
mycket väl skulle lämpa sig för att ha en styrning via sociala kontrakt.
Barbro Sundback och jag brukar vara överens om att det ska vara mera politik i politiken, inte mindre. Jag är helt av den åsikten. Den här lagmotionen
syftar till att bädda för mera politik i politiken. Det är en grundläggande utgångspunkt. Därför ber jag om ursäkt om jag använde ordet skadlig upprepade gånger. Jag förstod att det framförallt störde kollegan Gunell. Det är
bara så att de ord jag använde, så använde jag varje gång enligt Olaus Petris
normering. Skulle jag inte ha inlett anförande med en hänvisning till domarreglerna så skulle jag naturligtvis inte genomgående ha använt den termen.
Men jag ville i konsekvensens namn använda den just såsom den är utformad
i domarreglerna. Tack, talman.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Det är ju risk, när man stöder sig på källor som är
hundratals år gamla, att man missar innebörden i ord. Uppfattningen
att det skulle vara skadligt att vi hade en lag som förpliktigade oss att
följa minst samma sociala förmåner som riket känns säkert för den vanliga medborgaren som helt obegripligt.
Jag vill ha ett klargörande. Jag känner liberalerna som att de har ett
ganska stort socialt engagemang. Om vi tar bort detta, som var liberalernas verk i tiden, hur ska man då följa upp förlusten av nivågarantilagen? Är det sociala kontrakt som vi ska förvänta oss i framtiden av liberalerna? Det skulle vara viktigt att få veta hur ett sådant kontrakt skulle
se ut och vad det skulle kunna innehålla, apropå politik?
Vtm Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Jag måste i den här repliken inskränka mig till det som jag
nyss nämnde. Ädla principer i normer av grundläggande natur, ofta på
grundlagsnivå, och materialiseringen sedan i normal organisk lagstiftning, att blanda samman de här två fenomenen leder ofta till mera nytta
än skada.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag måste nog säga att jag inte kunde upptäcka mycket politik i den här sista repliken. Frågan är nog hur mycket social kraft det
finns i liberalerna? Hur ska man se till att det åländska socialskyddet lever upp till minst den rätt magra nivå som det finländska systemet befinner sig på genomfört med övriga nordiska normer? Hur ska man finansiera det? Det är där politiken, om någonsin, kommer in.
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Vtm Gunnar Jansson, replik

Talman! Det går inte att göra på något annat sätt än enligt de förfaranden som gäller i självstyrelsens demokratiska institutioner, landskapsregering och lagting enligt folkets vilja. Jag tror att vi alltid bör gå tillbaka till själva definitionen för självstyrelsen. Vad är dess syfte? Ja, dess
syfte är att Ålands befolkning ska kunna ordna sin tillvaro efter folkets
egen önskan så vidsträckt som det är möjligt för ett landskap som inte
utgör en egen stat. Det är alltså folkets vilja som ska vägleda reformerna,
folkets vilja under självstyrelsen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Katrin Sjögren

Herr talman! Om jag sätter handen på hjärtat så måste jag säga att det är lite
dubbla känslor för min del. Trots att det har funnits en vilja så är det på flera
områden som vi släpar efter när det gäller sociallagstiftningen.
Tittar man på nivågarantilagen och tar bort den sociala lagstiftningen så
kan man konstatera att den till flera delar inte heller uppfyllts. Det står om
näringspolitiken och det står om skärgårdstrafiken. Det var en artikel i Huvudstadsbladet där man konstaterade att efter ett domslut har man tagit bort
avgifterna i skärgårdstrafiken i riket. Det har nu resulterat i att det har blivit
ett jättetryck på skärgårdstrafiken och skärgårdsborna får inte själva plats på
färjorna. Vi har fortfarande avgifter i vår skärgårdstrafik, så att det finns flera
saker i den här nivågarantilagen som inte hänger med och som inte är samma
för oss här på Åland.
När det gäller sociallagstiftningen så är en del av behörighet finsk när det
gäller socialförsäkringssystemet och socialvården är åländsk behörighet. När
man diskuterar sociallagstiftning och ska göra reformer så är det alldeles naturligt, i alla fall nu när jag har varit ansvarig för det här om området, att man
tittar och följer nogsamt med vad som händer på fastlandet. Man försöker
också titta på de svenska systemen.
Samarbetet är gott med ministeriet. I mitten av juni kommer de hit från
ministeriet för att diskutera och vi kommer att ha ett utbyte. Våra tjänstemän
har också varit dit och diskuterat stora reformer som är på gång på den fastländska sidan.
Tittar man på ursprunget och som har debatterats så när barnomsorgslagen lades fram för lagtinget så är det min bestämda uppfattning att det var en
sociallagstiftning som till stora delar är bättre för den åländska befolkningen.
Den är anpassad efter åländska förhållanden och innehåller saker som är
mera anpassade för oss helt enkelt. Den subjektiva rätten, för barn under tre
år, har varit på tapeten. Men också det faktum att den fastländska barnomsorgslagstiftningen har avgiftsfri förskola. Tittar man på våra behov så har vi
inte samma behov av att t.ex. ha avgiftsfri förskola eftersom 99 procent av
våra sexåringar går i förskolan redan. På fastlandet var tankegångarna, när
man införde avgiftsfri förskola, att man hade barn som inte fick föreskoleundervisning. Därför hade man den här moroten. Men vi har andra behov här.
Vi lagstadgade om eftis, vilket man inte har gjort på fastlandet. Nu tar man
bort eftis för tvåorna i Esbo och det har blivit ett ramaskri. Vi har utvidgat
rättigheterna till eftis för funktionshindrade ungdomar. Vi har också starkare
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skrivning när det gäller rättighet till dagis utanför kontorstid, eftersom stora
delar av den åländska befolkningen inte jobbar kontorstid. Man jobbar inom
serviceyrken. Också när det kommer till maxtaxan så har vi en lägre maxtaxa
i vårt barnomsorgsförslag än vad man har på fastlandet. Man kommer dessutom i riket att höja det i höst till 255 euro och vi har 230 euro. Det är jättesvårt att exakt jämföra, det tycker jag att man ska ha med sig.
Dessutom när man pratar om barnomsorgslagen så kunde det egentligen
har varit en lag under utbildnings- och kulturavdelningen.
Kärnan i socialvården, och där vi till vissa delar släpar efter, handlar ju om
dem de som så sällan pratar för sig själv. Det handlar om utkomststödslag,
det handlar om bostadsbidrag, det handlar om handikappservicelag, vilken vi
nu har moderniserat, och det handlar om en ny barnskyddslag. Det är jätteintressanta diskussioner och det svårt att jämföra.
Jag är ändå förvissad om att grundlagen och den 44 § i självstyrelselagen
ger mig råg i ryggen att fortsätta att driva de här sociala frågorna. Jag tycker
också att det är skäl att fundera på att anpassa dem efter våra förhållanden så
att det helt och hållet blir efter ålänningarnas behov.
Jag skulle också vilja kommentera detta med en egen lagstiftning helt och
hållet och våra resurser. Det är min uppfattning att om vi helt och hållet
skulle ha en egen sociallagstiftning då skulle vi åtminstone behöva tiodubbla
våra resurser på socialvårdsbyrån. Sociallagstiftning är väldigt komplicerad.
Det krävs utredningar och brukarundersökningar. Jag ser det som ganska
orealistiskt att vi helt och hållet skulle kunna ha en egen sociallagstiftning, i
alla fall i dagsläget. Det krävs enorma resurser i så fall. Det var det jag ville
säga, tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Jag förstår att ministern, som har ansvaret för socialvården, kan ha ganska dubbla känslor i det här sammanhanget. Det är
precis så som vi också säger att en egen sociallagstiftning kräver stora
resurser. Vi är nog beredda att satsa men vi tror inte att det finns majoritet för sådana satsningar inom offentlig sektor på Åland.
Angående barnomsorgslagen om den försämrade subjektiva rätten,
som jag uppfattar det och så som diskussion gick i lagutskottet så strider
den inte enbart mot nivågarantilagen. Enligt mig strider det mot 19 § 3
mom. i grundlagen om försämringsförbud. Om man skulle följa de lagar
som vi har så skulle det ha kvarstått och andra förmåner skulle man då
ha skapat.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! På det viset barnomsorgslagen mitt förslag. Jag uppfattade
att vi förbättrade på så många områden. Sedan finns det en verklighet
här också när vi pratar om sociallagstiftning och vad vi har för resurser
och vad vi ska rikta våra resurser mot. Så ser verkligheten ut.
Ltl Barbro Sundback, replik

Verkligheten ser ut på många sätt. Det som är grundläggande när man
bygger upp ett välfärdssystem, det är att man tar inte bort uppnådda rättigheter, såsom jag ser det åtminstone och som jag tror att de flesta ser
det som förespråkar den nordiska modellen där sociala förmåner är universella och knutna till medborgarskap. Man säger att man istället får
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någon annan rättighet. Det kan betyda att den medborgaren som blir
fråntagen sin rättighet inte har någon som helst nytta av att någon annan får någon rättighet. Det är inte grunden för välfärden. Varje rättighet är uttalat till för att fylla ett specifikt behov. Resonemanget håller
inte utgående från ett nordiskt välfärdstänkande. När det gäller att försämra rätten till subjektiv barnomsorg så är det en direkt försämring
och man tar bort valfriheten.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Man pratar om en rättighet och valfrihet. Det handlar
också om vilken lagstiftning man pratar om, anser jag. Det handlar om
välfärdslag, det handlar om kärnan i socialvården och då kan man prata
om att ta bort rättigheter. Men fortfarande när det gäller barnomsorgslagen så om man är yrkesverksam så har man rättighet att ha en dagisplats. Det är grundrättigheten. Sedan har man försökt rikta barnomsorgslagen till där behoven finns.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Camilla Gunell, replik

Visst är det så att barnomsorgslagen är bra på många sätt. Om jag förstår minister Sjögrens dubbla känsla in för att ta bort nivågarantilagen
så uppfattar jag det så att hon ändå har 44 § i självstyrelselagen, och
minst samma rättigheter som i riket, som en bas och ett argument för att
kunna förbättra de sociala förmånerna på Åland. Upplever man inte nu
att man frivilligt är med och tar bort ett av de här verktygen som man
har kunnat hänvisa till när man har eftersträvat förbättringar inom det
sociala?
Hur ser minister Sjögren på 44 § i självstyrelselagen? Ska den också
bort?
Minister Katrin Sjögren, replik

Som jag sade här tidigare så anser jag att det går att hänvisa till 44 § och
också till grundlagen. Upprepade gånger har det här konstaterats att nivågarantilagen är från 80-talet, och ändå har vi inte en fullständig sociallagstiftning som är modern och uppdaterad. Inte ens under den förra
mandatperioden uppdaterade man speciellt mycket sociallagstiftning.
Ltl Camilla Gunell, replik

Men hurdana system anser minister Sjögren att vi ska ha på Åland, med
våra små resurser, att kunna leva upp till 44 § i självstyrelselagen om
minst samma förmåner? Hur ska vi utveckla det här så att vi faktiskt kan
vara uppdaterade? Att den här bokstaven inte bara är en tom bokstav
utan någonting som vi som lagstiftare faktiskt klarar av att förverkliga i
praktiken.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Eftersom vi har de resurserna som vi har så ska vi jobba
precis på det sättet som jag sade i en replikväxling till ltl Gunell. Vi följer
med vad som händer i den sociala lagstiftningen både i riket och i Sverige. Sedan gör vi en bedömning om vi vill implementera lagstiftningen,
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om vi vill rikta den mera eller göra om vissa paragrafer. Det har vi gjort
redan, både när det gäller barnskyddslagen och när det gäller handikappservicelagen. De uppdateras automatiskt, ifall man inte tar ett beslut att inte göra den här uppdateringen. Det var en orsak till att vi hade
en urgammal handikappservicelag, sedan 90-talet, då tog man ett sådant beslut att den inte skulle uppdateras. Man hann aldrig med att
uppdatera eftersom vi vet att vi har så små resurser.
I dagsläget har vi en modern barnomsorgslag som uppdateras när
man uppdaterar den i riket, om vi inte aktivt väljer att inte uppdatera.
Likadant kan vi göra med handikappservicelagen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! Ännu några korta anmärkningar. Kollegan Sundback var med
1982 när den här lagen kom till, men hon deltog inte i dess tillblivelse. Den
socialdemokratiska gruppen, 3 stycken, var inte för den här lagen. Jag däremot, som hörde till den borgerliga majoriteten, är den enda nu levande i det
här rummet som var med och stiftade den här lagen. Jag har hört här i korridorerna en viss kritik emot att jag nu skriver under den här motionen för att
den ska slopas. Därför är det viktigt att klargöra historien bakom hur den här
lagen kom till.
Under slutet av 70-talet hade vi en parlamentarisk kommitté som jobbade
fram förslag till förändringar av självstyrelselagen. Den kommitténs slutresultat resulterade i att centern, som hade 14 mandat i slutet på 70-talet och frisinnad samverkan, med sina 3 eller 4 mandat, blev i majoritet för att föreslå
övertagande av beskattningen. Liberalerna och socialdemokraterna var emot
detta.
När ärendet kom till lagtinget, i form av ett meddelande som redogörs här i
motionen, så behandlades det först i lagutskottet mycket seriöst, där var
ställningstagandet detsamma. Centern och FS som var för övertagande av beskattningen, liberaler och socialdemokrater var emot övertagande av beskattningen. När ärendet kom till stora utskottet under Alarik Häggbloms ledning
sökte han, som liberal politiker, en lämplig kompromiss. Han föreslog då att
man inte skulle överta hela beskattningen i vårt förslag utan bara de direkta
skatterna. Men för att liberalerna skulle kunna gå med på att ansluta sig till
FS och centerns progressiva i linje i självstyrelsepolitiken krävde man då att
få en garantilag. Det gjorde att vi/jag stod in för att avgöra om jag ville i förslaget till ny självstyrelselag ha någon form av övertagande av beskattningen
eller om jag inte ville ha det. Vi var överens om att vi behövde ha kvalificerad
majoritet i det förslag som gick vidare till riket. Därför accepterade jag det
förslaget. Alarik Häggblom och Sune Carlsson var med, tror jag, att det ihop
detta. Vi skulle ta en sådan en landskapslag före vi skickade iväg paketet till
riket.
Sedan har kollegan Gunnar Jansson redogjort för den vidare gången. I något av de första mötena i Ålandskommittén, som inledde sitt arbete 1985, visade sig att riksdelegaterna var emot varje form av övertagande av beskattningen. Det beskedet fick vi snabbt hit till landstinget och då borde vi naturligtvis ha gått till författning om att ta bort den här lagen eftersom det inte
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blev någon direkt beskattning. Man tyckte ändå i Ålandskommittén att lagen
hade politiskt diskuterats i landskapet och att det vore rimligare att man i
självstyrelselagen skulle ta in någon form av generell garanti som också vtm
Jansson här har redogjort för. Det gjorde man då. År 1991 antogs den lagen i
riksdagen och accepterades av lagtinget. Då borde man ju för andra gången
ha uppmärksammat att ta bort den här lagen. Orsaken till dess tillkomst försvann 1985 och verifierades försvunna 1991.
Jag beklagar för min del att jag, under min tid som lantråd 1995-1999,
missade att föreslå att den här lagen skulle slopas. Det var ett misstag.
När sedan lagtinget tog bort den kommunala delen 2007 så borde man ha
kommit ihåg den här historien och tillsett att den skulle ha tagits bort.
Jag vill komplettera detta med att jag har marknadsfört Ålandsmodellen
rätt mycket internationellt. En av de bärande principerna, som jag har anfört
i de sammanhangen, är att självstyrelsens autonomi innebär att det ges möjlighet att avvika från det man har i moderstaten. Att ha annorlunda regleringar och att ha regleringar som är anpassade till de egna behoven. Om man
skulle vara intresserad av att följa samma system som man har i moderstaten
så då skulle man ju inte behöva ha någon autonomi. Det betyder att den här
lagen innebär att vi har skrivit bort vår autonomi inom delar av det politiska
fältet. På det sättet känns lagen lite förnedrande för en självstyrelsepolitiker
som mig. Därför var det lätt när vi såg att den här lagen skulle tas bort. Vi såg
att den här lagen skulle ställa till problem när det gäller vår funktion som
självstyrande parlament.
Då kommer frågan som socialdemokraterna ställer; hur ska vi då säkerställa de sociala nivåerna i landskapet? För mig, som frisinnad, är det här
inget problem. Vi har två huvudmålsättningar med vårt arbete såsom samhällsarbetare. Det ena är att skapa produktionskraft i samhället. Det andra är
att ta hand om dem som behöver de allmännas stöd, de svaga. Det är inte att
dela ut pengarna förrän vi ha producerat dem. Det är inte att dela ut pengar
till massor med människor som inte behöver pengar bara för att man inte ska
peka ut dem som behöver pengar. Det är faktiskt att ha ett system att ta hand
om är dem som behöver det. Därför är det så lätt för mig att jobba för en vettig ekonomi i samhället så att vi har råd att ta hand om dem som behöver vår
hjälp. De som, av olika orsaker, inte själva kan producera tillräckligt. Därför
är det väsentligt att vi rensar vår lagbok från den här typen av lagstiftning.
Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Det är ofta intressant med de historiska tillbakablickarna, speciellt när man själv har varit med. Det är intressant att
höra vad man har skrivit och vad ens kollegor sade.
Jag fäste mig vid en uppgift som jag inte kände till. Det är intressant
att höra hur olika viktiga lagar, dokument och avtal har kommit till. Ltl
Roger Jansson säger att redan vid det första möte, när Ålandskommittén sammanträdde i riket, sade man från rikshåll att man inte diskuterade skattebehörigheten. I 30 år har vi nu hört vikten om att överta beskattningen. Är det någonting, enligt ltl Roger Jansson som har lång erfarenhet, som tyder på att den inställningen skulle ha förändrats idag?

1227

Ltl Roger Jansson, replik

Ja, det är det. Man brukar tala om att droppen urholkar stenen. Jag har,
som självstyrelsearbetare under många år, haft mycket med rikspolitiker, många regeringar och med många statsministrar och andra ministrar att göra. När jag har varit med och vunnit framgång så har det
varit genom en otrolig envishet. Det har varit långsamma processer och
de har varit svåra. Det har varit många förhandlingar och man har förlorat. Så har man kommit igen och så har man förlorat, så har man kommit igen och så har man förlorat. Detta är det förhållande till den samlade staten Finland, som läger ett stort värde i att vara enhetsstat, som vi
ålänningar har att kämpa med och därför ska vi fortsätta med det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras
till lagutskottet.
Tredje behandling
4

Godkännande av avtalen med Saint Kitts och Nevis, Saint Vincent och Grenadinerna
samt Bahamas om upplysningar i fråga om skatteärenden
Lagutskottets betänkande (LU 29/2009-2010)
Republikens presidents framställning (RP 17/2009-2010)
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 enlighet med klämförslaget i lagutskottets betänkande.
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

Ny foderlagstiftning
Näringsutskottets betänkande (NU 4/2009-2010)
Landskapsregeringens framställning (FR 14/2009-2010)
I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid
andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lagförslaget för antagande.
Diskussion. Ingen diskussion.
Föreläggs lagförslaget för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.
Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

Tredje behandling
6
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Specificerad kravnivå vid miljökonsekvensbedömningar
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 18/2009-2010)
Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Därefter föreläggs de i betänkandet ingående lagförslagen för beslut i tredje behandling var för sig. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Diskussion. Ingen diskussion.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om miljökonsekvensbedömning för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling
antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om naturvård för
antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget.
Lagförslagets tredje behandling är avslutad.
Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.
Fortsatt enda behandling
7

Förslag till första tilläggsbudget för år 2010
Finansutskottets betänkande (FU 8/2009-2010)
Landskapsregeringens framställning (FR 19/2009-2010)
Diskussionen i ärendet avslutades vid plenum 31 maj 2010. Detaljbehandlingen vidtar.
I detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna jämte detaljmotiveringar enligt huvudtitlar, därefter inkomsterna jämte detaljmotiveringar i deras helhet och slutligen betänkandets kläm och allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs först utgifterna jämte detaljmotiveringar enlig huvudtitel.
Ht 42. Godkänd.
Ht 46. Godkänd.
Ht 47. Godkänd.
Ht 48.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Jag föreslår att anslaget under moment 48.30.77 strykes och
utgår.
Ltl Fredrik Karlström

Herr talman! Jag ber att få understöda det förslaget.
Talmannen
Begäres ytterligare ordet? Under diskussionen har ltl Danne Sundman, understödd av
ltl Fredrik Karlström, föreslagit att anslaget under momentet 48.30.77 Vägbyggnadsoch vägförbättringsarbeten utgår. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar
JA, de som röstar med lagtingsledamoten Danne Sundmans ändringsförslag röstar
NEJ. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Jag understöder förslaget.
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Talmannen
Ltl Sundman, understödd av ltl Anders Eriksson, har föreslaget öppen omröstning. Öppen omröstning kommer därför att verkställas. Jag ber ltl Ulla-Britt Dahl och ltl Carina
Aaltonen att biträda.
Upprop.
Omröstningen har utfallit så att 14 ledamöter har röstat JA, 7 ledamöter har röstat NEJ,
4 ledamöter har avstått och 5 är frånvarande. Majoritet för JA.
Lagtinget har omfattat finansutskottets förslag.
Föreläggs HT 48. Godkänd.
Föreläggs inkomsterna jämte detaljmotiveringar för godkännande i deras helhet. Inkomsterna är godkända.
Föreläggs betänkandets kläm. Klämmen är godkänd.
Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Enda behandling
8

Hållbar regionalpolitik
Landskapsregeringens svar (S 4/2009-2010-s)
Ltl Camilla Gunells m.fl. spörsmål (S 4/2009-2010)
Diskussionen i ärendet avbröts vid plenum den 26 maj 2010. Först tillåts fortsatt diskussion och följande talare kvarstår på talarlistan: Anders Englund, Mats Perämaa Roger Slotte Lundberg och Margaret Veronica Thörnroos
Under diskussionen i ärendet kan det väckas förslag om hemställan till landskapsregeringen. Förslaget ska samtidigt skriftligen överlämnas till talmannen.
Har förslag till hemställan väckts bordläggs ärendet efter avslutad överläggning till en
avgörande behandling vid ett plenum tidigast följande dag. Om inget förslag till hemställan väckts antecknas landskapsregeringens svar för kännedom.
Under diskussionen kan ärendet bordläggas första gången på begäran av två ledamöter
och därefter en gång om lagtinget så beslutar.
Diskussion.
Minister Mats Perämaa

Herr talman! Jag tänkte beröra detta angelägna viktiga ärende till någon
punkt utifrån de ansvarsområden som jag har i landskapsregeringen.
Jag noterade under behandlingen, när ärendet var uppe första gången för
någon dag sedan, att ett parti nämnde att den faktiska ekonomiska situationen också i viss mån kan påverka de målsättningar man har också på det här
området. Så är det ju. En del av regionalpolitiken är ju att man säkerställer
att man har offentliga finanser som är hållbara på sikt och som garanterar att
bastryggheten upprätthålls.
Men de facto, en finanskris påverkar också det här området. Det är kanske
ledsamt att säga det, men det är ett faktum. Vi måste se till att vi inte hamnar
i en sådan ekonomisk situation att vi tvingas till väldigt drastiska åtgärder
som kan rasera verksamheter helt hållet. Det ville jag säga om ekonomin. Ansvaret måste också finnas där om man ska kunna upprätthålla en regionalpolitik som håller på sikt.
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Sedan om sjöfarten som i viss mån berörs här. Man kanske tycker att det
inte är en regionalpolitisk fråga, men det är det i allra högsta grad. Jag har
den uppfattningen att många skärgårdsungdomar väljer sjömansyrket tack
vare att den yrkesutövningen passar alldeles utmärkt ihop med ett boende ute
i skärgården. Man jobbar vecka-vecka eller i något annat avbytarsystem som
medför längre sammanhållna ledigheter och som passar väldigt bra ihop med
ett boende i skärgården. Om vi då kan bibehålla sjöfarten, som en stark näringsgren på Åland, betyder det också att det finns arbetsplatser. Den förda
sjöfartspolitiken under decennier på Åland, som till slut ändå har gett ett
visst resultat på finskt håll har lett till att vi nu har signaler om att vissa rederier ser ljusglimtar och till och med planerar nyinvesteringar. Vad är en bättre
signal på att den här näringen har en framtid och det skapas nya arbetsplatser? Sjöfarten är därigenom en regionalpolitisk fråga.
Sedan till ett ärende som egentligen inte är mitt ansvarsområde men som
jag ändå vill nämna, det är frågan om jordförvärvsreglerna, vilken kommer
upp i ett skilt spörsmål. Det är oerhört viktigt att vi får till stånd sådana regler
som hjälper till och underlättar inflyttning till skärgården och till glesbygden.
I min värld är det så enkelt, om man bor någonstans där det inte finns något
hinder att flytta ut, men det finns hinder att flytta in, då leder det till en avfolkning på sikt. Den frågan håller på att hanteras av landskapsregeringen. Vi
kommer att svara på spörsmålet och vi ska fastställa regler som ska utgöra
praxis och grunden för beslut framöver. Den frågan behöver därför inte ordas
om mera här. Men det är en viktig aspekt i regionalpolitiken.
Infrastruktur vad gäller kommunikationer både den elektroniska och den
fysiska med färjor, båda behövs. Det kommer att bli en ännu starkare betoning på de elektroniska kommunikationerna. Det är åtminstone min uppfattning. Därför bör det arbetet som har inletts med att bygga ett elektroniskt optiskt fibernät i skärgården helst fortsätta så att hela skärgården kan ha tillgång till motsvarande goda elektroniska kommunikationer. Min och landskapsregeringens förhoppning är att också de södra skärgårdskommunerna
ska kunna verkställa ett motsvarande nätverk som i den norra skärgården.
Sedan till den fysiska kommunikationen, skärgårdstrafiken. Det har ordats
mycket om att bygga bort höga driftskostnader genom att investera i kortrutter. Där krävs det att vi kan samsas så snabbt som möjligt för att komma till
resultat och verkligen börja investera. Jag anser det viktigt att landskapsregeringen kan presentera sina tankar om kortruttsplanerna för lagtinget så fort
som möjligt för att vi därefter ska kunna ta verkliga investeringsbeslut som
leder till att minska driftskostnaderna. Jag tror att detta är en ödesfråga för
skärgården. De redan höga oljekostnaderna kommer med all sannolikhet att
bli ytterligare väldigt högre i framtiden. Om vi inte strukturellt kan ändra
skärgårdstrafiken så står vi till slut inför en situationen när vi kommer att
strypa det nuvarande systemet allt mera för att det till slut blir ointressant att
bo kvar ute i skärgården. Vi måste våga investera i kortrutt, tack.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Finansministern säger att ekonomin påverkar regionalpolitiken. Givetvis gör den det. Det har hänt redan nu. De försämringar
som vi har sett i trafiken, i hälsovårdarberedskapen, i kulturen och i musiken så beror på försämringar i det ekonomiska läget. Därför var det
något förvånande när näringsministern förra omgången hävdade att det
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inte finns någon anledning för landskapsregeringen att sänka sin ambitionsnivå och det finns heller inte någon orsak till att revidera handlingsprogrammet. Vad ska vi nu tro på? Ska vi tro på minister Perämaa eller
ska vi tro på näringsminister Eliasson?
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Svaret är enkelt, på båda två givetvis. Ambitionerna och
målsättningarna finns väldigt starkt i den här landskapsregeringen. En
viss förskjutning blir det givetvis på grund av det ekonomiska läget. Vi
måste säkerställa oss om att inte hamna i en skuldsättning som kan det
leda till ytterligare dramatiska saker.
Förutom det som jag har nämnt här så görs det ju en hel del och det
händer saker ute i skärgården. Svaret är enkelt; lita på oss båda två.
Ltl Camilla Gunell, replik

Det går ju definitivt inte, eftersom den ena säger ja och den andra säger
nej. Man blir lätt förvirrad, men det är inte första gången så jag är inte
så förvånad. Jag kan också se att det är många frågor här som skiljer regeringspartierna emellan. Jag förstår på ministerns tal att han vädjar
lika mycket till regeringskollegorna för att hitta eniga linjer. Jag tror att
det är precis det som är viktigt nu, att landskapsregeringen kommer
med besked. Ska skärgårdsborna sitta och se på den här försämringen
som bara gnager nedåt. Eller kommer det att komma besked från landskapsregeringen att man ändå har en ambitionsnivå att skapa en hållbar
regionalpolitik, och faktiskt förverkliga det som man själv har sagt? Inte
är det ju så att en skärgårdslag, skärgårdsutvecklingsprogram och
många saker som man anger inte kostar någonting.
Minister Mats Perämaa, replik

Ambitioner och målsättningar är jättebra. Det är också bra att ha olika
planer. Jag tror ändå att det är de centrala frågorna som ändå mest påverkar skärgårdens framtid. Det finns mycket som kan göras på kulturområdet och fritidsområdet. Men kommunikationsfrågorna har en så
oerhört stor betydelse för skärgårdsbornas framtidstro. Jag vill inte i
dessa repliker gå in på de andra delområdena, vilka förtjänstfullt har
presenterats här redan tidigare. Jag anser att det är landskapsregeringens och hela lagtingets ansvar att strukturera om skärgårdstrafiken så
att den håller på sikt och att vi också investerar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Det var många intressanta synpunkter som finansministern hade. Förra gången vi hade den här debatten så hoppades jag att
man kunde samla ihop de tankar som hade kommit till ett skärgårdsutvecklingsprogram kanske. Kan man kan tänka sig att det kommer något
sådant program ifrån landskapsregeringen i höst?
En fråga som jag speciellt fäste mig vid är jordförvärvsreglerna. Finansministern sade att det är ett viktigt ärende. Hans kollega, kansliministern, signalerade minsann inte att det är ett viktigt ärende i och med
att åren går och vi inte kommer någon vart. När det gäller hur jordför1232

värvsreglerna ska utformas, när man pratar med folk ifrån skärgården
så säger de att jordförvärvsreglerna måste bort om man ska få inflyttning och man ska kunna utveckla skärgården. Jag tror inte det är rätt
väg att gå. Vad du tror finansministern?
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Ett skärgårdspolitisktprogram eller ett meddelande om
skärgårdspolitiken och regionalpolitiken, den avsikten har funnits hos
landskapsregeringen att vi ska kunna leverera. Vi har ett tillsatt regionalråd som leddes av den tidigare näringsministern. Jag är övertygad om
att den nuvarande näringsministern kommer att axla det uppdraget som
leder till en fortsatt debatt om det här ämnet i lagtinget. Det är en väsentlig sak, tycker jag. Den avsikten hade landskapsregeringen. Detta
spörsmål gav oss en möjlighet att diskutera det redan nu. Jag utesluter
inte alls att det kan bli på det sättet. Men det är inte upp till mig allena
att bestämma det.
Ltl Anders Eriksson, replik

Då har ju spörsmålet haft en stor nytta redan i och med att man har fått
igång den här debatten. Det säkert kommer en god kläm ifrån huvudspörsmålsställaren. Då kanske man kan tänka sig att lagtinget kan enas
om att vi får till stånd ett skärgårdsutvecklingsprogram. Det ser jag fram
emot.
Sedan när det gäller jordförvärvsreglerna så valde finansministern
att inte kommentera det i den här repliken. Om vi tittar t.ex. i Stockholm
skärgård, där har man inte några regler när det gäller jordförvärv men
inte har man någon livskraftigt bosättning året runt ute i skärgården.
Tvärtom, situationen har egentligen medverkat till att utarma skärgården. Det är bara de kapitalstarka som har möjlighet att köpa fastigheterna. Det är områden som blommar upp en kort tid under sommaren,
men är nästan döda under vintern. Det tror jag att man måste ha klart
för sig när man pratar om jordförvärvsreglerna, samtidigt som jag har
full förståelse, finansminister Perämaa, att det är ett bekymmer och att
man vill försöka få bort allt som kan hindra eventuell inflyttning. Men
det finns två sidor på det här myntet.
Minister Mats Perämaa, replik

Vad gäller eventuella klämmar i det här ärendet så har jag inte rösträtt
här i lagtinget så jag kan inte bidra till resultatet av en sådan omröstning.
Vad gäller jordförvärvsreglerna så gäller det att vi är smarta i den frågan så att vi hittar någon form av en medelväg, en kompromiss som
ändå ger ett utrymme för utveckling men som ändå inte leder till situationen i Stockholms skärgård. Det håller jag helt med om. Det gynnar
ingen, det är kortsiktigt. Ålänningarna är intelligenta människor och vi
har ett tänkande lagting och en tänkande landskapsregerings så att jag
är säker på att vi hittar en bra medelväg.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Barbro Sundback, replik

I anförandet påtalade ministern värdet av att skärgårdsborna arbetar
inom sjöfarten. Det ekonomiska värdet för kommunerna är ju tvivelaktigt om fartygen flaggar ut. Vi har tidigare diskuterat det här, speciellt i
samband med den här nordiska skatteöverenskommelsen. I det sammanhanget tycker jag att vi har fått utfästelser om att regeringen ska få
till stånd ett bilateralt avtal mellan Åland och Finland så att en del av
skatterna kunde komma tillbaka till kommunerna. Hur går det med
detta? Är det alls på tapeten? Jobbar ni på det?
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Ja, nog jobbar vi med frågan. Jag vågar nästan vara säker
på att landskapsregeringen inte har gett ett löfte om att vi ska åstadkomma ett bilateralt avtal. Det är inte enbart upp till oss. Vi kommer att
göra vårt yttersta för att få länderna Finland och Sverige med om ett sådant avtal. Vi har systematiserat arbetet mellan finansavdelningen och
finansministeriet. Imorgon åker en delegation från Åland till finansministeriet i Helsingfors som ett led i det här systematiska arbetet och diskutera just de här frågorna som finns på agendan.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det är ju bra att de reser till Helsingfors. Det känns nog lite mållöst, om
man inte har uppdraget, att verkligen få till stånd ett bilateralt avtal. Jag
tycker att det är ju helt givet, det finns liknande avtal i gränsområdena
mellan Danmark och Sverige och norr mellan Sverige och Finland. Vi
har ju haft ett sådant. Är man tveksam? Tänker man inte ens lova det
här? Det var ju så "hej och hå" när Katainen var här och man skulle in i
kommittéer på högsta nivå. Man kände att det här var en viktig fråga för
er, men nu känns det nedprioriterat. Det tycker jag att är väldigt illa,
verkligen skakande.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Jag förstår faktiskt inte vad ltl Sundback står här och säger? Att inte frågan skulle vara prioriterad? Vi träffar finansministeriet
fyra gånger per år, en gång i kvartalet. Vi träffar dem i morgon. Just
denna fråga är den frågan som har lyfts upp och vi vill att den frågan ska
diskuteras i det här samarbetet, och möjligen sedan också på nordisk
nivå därutöver. Därför finns frågan på agendan i våra diskussioner. Det
är den frågan som vi diskuterar och det är den frågan som är den centrala. Därutöver har vi också väckt frågan mot Sverige för att Sveriges
regering ska vara förberedda på att det högst troligt, förhoppningsvis,
kommer ett äskande också från finskt håll, för att vi ska kunna nå den är
enigheten. Men vi kan inte ensamma avgöra det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Det gläder mig det som finansministern säger om att
investera i kortrutten. Jag har många gånger efterlyst att vi ska få ett anslag för att investera i kortrutten för att vi ska komma framåt. Jag tycker
att det hörs att det finns hopp.
1234

Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Slotte

Herr talman! Landsbygdens och skärgårdens utveckling i form av kommunikationer, service m.m. är, oavsett om vi vill det eller inte, beroende av att det
finns ett befolkningsunderlag, vilket i sin tur är beroende av
möjligheterna till utkomst. Om det i en region saknas arbetstillfällen
kommer den att avfolkas. I det här avseendet är ett livskraftigt
näringsliv som skapar sysselsättning i regionen av största vikt.
Vad är det då som skapar arbetsplatser på landsbygden? Enligt min
mening är primärnäringarna motorn för näringslivsutvecklingen på
landsbygden och i skärgården. Livsmedelsklustret, där lantbruksnäringen
intar en nyckelroll, genererar ca 1500 arbetsplatser. I de åländska
landsorts- och skärgårdskommunernas byar står det småskaliga lantbruket
för kontinuiteten. Andra företag, som inte är beroende av
en särskild plats för sin verksamhet, kan flytta runt och etablera sig där det är
företagsekonomiskt mest fördelaktigt och där företagaren själv känner att är
mest lämplig. Jordbruken köper ofta tjänster från andra företagare, t.ex.
snickare, elinstallatörer, grävare m.m. som är etablerade i samma område
som jordbrukaren själv, ofta i samma by. På det här sättet bidrar
lantbruket till sysselsättning även för andra företagare, vilket bidrar till att
det skapas positiva ringeffekter på regionens näringsliv. Jag anser i detta
sammanhang att det särskilt är de mindre småskaliga jordbruken, dvs de
traditionella gårdarna, som intar en särskilt viktig roll eftersom de ger fler arbetstillfällen.
Herr talman! För 40 år sedan gav fisket på Åland lika stora inkomster som
skogsbruket. Så är det inte längre, utan i stället har vattenbruk och sportfiske
i många avseenden kommit att ersätta det traditionella fiskets betydelse för
regionerna. Särskilt för sportfisket är fiskodlingen i Guttorp av största betydelse. Ingen fisk, inga fisketurister. Fisketuristerna har förlängt turistsäsongen både på våren och på hösten. Senaste år gav fisketuristerna 19000
stugövernattningar.
Herr talman! Verksamhetsförutsättningarna ute i regionerna måste bibehållas. För att få regionerna att utvecklas och för att kunna bygga ut kommunikationer och service måste det bli fler landsbygds- och skärgårdsföretagare
Det måste skapas en framtidstro som inte hotas av konjunkturer eller av kortsiktiga femåriga EU-program. Tack.
Talmannen
Då upplyser talmannen om att eftersom det aviserats ett klämförslag och för att vi enligt
lagtingsordningen bestämmelser ska kunna rösta om det förslaget imorgon så måste talarlistan bringas till ett slut idag. Vi kommer alltså att fortsätta debatten tills det inte
finns några flera talare på talarlistan i detta ärende.
Ltl Margaret Lundberg

Tack, herr talman! Jag upplever att det har varit en väldigt konstruktiv debatt. Jag tycker att det är glädjande för skärgården att det fortsätter på det viset.
Landskapsregeringen konstaterar i sitt spörsmålssvar att skärgården med
sina attraktiva boendemiljöer har potential för ökad befolkning. Det kan jag
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bara hålla med om. Men det är många bitar som för enskilda individer och
familjer ska falla på plats för att man ska flytta till skärgården eller för att
välja att bo kvar.
En av de viktigaste bitarna kan jag hålla med ltl Roger Slotte om, det är
nog arbetsplatserna. Åtminstone tycker de som kontaktar mig så och speciellt
de unga. De äldre kanske har gjort sitt och har inte samma behov av arbetsplatser. Arbetsplatserna har minskat väldigt mycket i skärgården av faktorer
som vi kanske inte själva har kunnat påverka så mycket. Det som dominerar
vad gäller arbetsplatser i skärgården, speciellt i Brändö, är sjöarbetsplatser.
Vi har redan hört om problemen med utflaggning. Fiskodlingarna är också en
stor arbetsgivare och är mycket viktiga. Jag tror att produktionen av mat,
fortsättningsvis kommer att vara viktig också globalt sett. Här behöver man
kanske knyta givande av tillstånd till miljöåtgärder.
Jag hade tidigare mycket växthus och frilandsodling som en stor inkomstkälla före vi gick in i EU. Idag har det nästan helt försvunnet. Det förekommer ännu någon form av växthusodling men det är väldigt lite. Här tror jag
nog att det skulle kunna finnas en potential i framtiden, speciellt inom ekologisk odling. Det skulle vara närproducerat och framförallt smakrik mat.
Vi har problemen med sterbhus som inte är uppredda. Där finns det egentligen en lag men den tillämpas inte. Det finns heller inte några möjligheter att
man skulle kunna göra det.
När odlingen och fisken har gått tillbaka var framtidstron väldigt inriktad
på att turismen skulle bli den stora räddaren som skulle bidra till inkomster
och hålla våra servicepunkter, butiker och annat under vingarna. Det har inte
riktigt blivit så. Turismen går väldigt upp och ner och är ganska konjunkturkänslig. Man skulle behöva en ordentlig standardförhöjning men det är så
hemskt få som vågar satsa för att markvärdet är så lågt. Vid en eventuell
avyttring av en stuga, om det är så att en stugby går dåligt, så då finns det
stora begränsningar. Man kan inte sälja åt vem som helst, det finns markrestriktionerna. Här skulle vi behöva ha en landskapsgaranti som en framkomlig väg.
Som tidigare har nämnts så skulle en regional och ekonomiskt välmotiverad åtgärd vara att utlokalisera arbetsplatser. Detta har man pratat mycket
om i väst Åboland där man har gjort sammanslagningar och i de paketen flyttat ut verksamheter för att understöda arbetsplatser i skärgården.
Bredbandssatsningen har gjort att man nu har möjlighet att arbeta på distans. Där skulle man också i högre grad kunna utlokalisera arbeten på distans.
Kommunerna är också en stor arbetsgivare med all den basservice som ska
tillhandahållas och finnas i kommunerna.
Det finns många idéer om framtida arbetsplatser. Ett bra forum för landskapsregeringen är företagsam skärgård. Men för att det ska fungera så behöver man satsa budgetmedel för flera år en ett år. Jag tycker också att skärgårdsnämnden skulle kunna fungera som ett remissorgan för landskapsregeringen för att belysa de frågor som är viktiga.
Det finns mycket kunskap och idéer att samarbeta runt. Det är viktigt att
både kommunerna och landskapsregeringen samarbetar och drar åt samma
håll.
I spörsmålssvaret uppmuntrar man också skärgården att planera, här tog
finansminister upp markanvändningen och jordförvärvsfrågorna. Ska man
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planera väldigt stora områden så är det ett väldigt stort arbete, där tycker jag
att man lättare skulle kunna ge lov i byarna att få förvärva mark, även om
man kommer utifrån. Åtminstone i Brändö har vi en stor inflyttning österifrån, men då kommer jordförvärvsreglerna emot.
Ytterligare en av de viktigaste förutsättningarna för att folk ska vilja leva
och bo i skärgården är att det finns en fungerande hälso- och sjukvård. Ett
önskemål från alla skärgårdskommuner är att det ska finnas hälsovårdarberedskap dygnet runt. Det har vi haft under många år i Brändö, vilket folk har
varit väldigt nöjda med. Det är klart att det nu är en besvikelse att hälsovårdarberedskapen har dragits ner. Det är speciellt viktigt för barnfamiljerna och
de äldre, som vi har ett högt antal av. Dessutom har kommunen byggt ut sin
äldreomsorg, man har tagit hem de allra flesta. Det har också gett de äldre
möjligt att få bo hemma till livets slut.
Kommunens service är också väldigt viktig. Vi märker också att kraven
bara blir högre, inte bara det att servicen ska finnas, den ska också vara av
bra kvalitet.
Alla satsningar som görs i skärgården har stor betydelse. Här har nämnts
kommunandelarna och de har haft en stor betydelse. Kommunandelarna har
också gett en större frihet åt skärgårdskommunerna att kunna satsa själva.
I Brändö har vi ju redan bredband och det hoppas att jag att man ska
komma vidare med också i de andra skärgårdskommunerna. I Brändö har vi
också en idrottshall som är väldigt flitigt använd. Projektet med planerade
tomter har också varit väldigt positivt.
Minister Perämaa var inne på att öka anslagen i trafiken och försöka bygga
bort driftskostnader. Det tycker jag att är en väldigt bra sak, det sparar man
in ganska snabbt. När det gäller vägen mellan Åva och Jurmo har jag fått
uppgifter om att man har sparar in de kostnaderna på sju år. Jag tycker att
man fortsättningsvis bör bygga ihop kommunerna mera. De boende har ändå
en väldigt lång väg till fasta Åland.
Det andra som är väldigt viktigt, och har varit mycket på tapeten under
vintern och våren, är turlistorna. Man har haft svårt att hålla turlistorna och
turlistorna har kommit med väldigt kort varsel, vilket skapar både oro och
oreda.
Det bästa sättet att trygga basservicen i skärgården är genom skärgårdslagen, vilken tidigare också nämndes.
För att få flera att flytta till skärgården så behöver man göra skärgården
mera tillgänglig. För det behöver man någon form av ekonomisk morot, som
t.ex. någon form av skärgårdsavdrag, något avdrag i beskattningen eller någon ekonomisk lättnad. Man har ändå ett sämre serviceutbud och högre levnadskostnader i skärgården.
Jag tycker att det är viktigt att man ser skärgården som en helhet och
skapar de förutsättningar som behövs för att leva där. Man ser att kommunerna kan vara väldigt olika och ha väldigt olika förutsättningar för att klara
sig och leva vidare. Tack, herr talman.
Minister Veronica Thörnroos

Herr talman! Värderade lagting, när man sitter i regeringsställning så vet jag
inte om det mest glädjande man kan få är ett spörsmål. Men när man får ett
spörsmål som rör hållbar regionalpolitik så känns det bra att också kunna
diskutera den frågan här i lagtinget.
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För mig är hållbar regionalpolitik viktigt. Det är viktigt därför att jag bor i
skärgården och jag vet hur livsbetingelserna där se ut. Det är viktigt för jag
vet att en hållbar regionalpolitik med livskraftiga regioner, både på landsbygd, i skärgård och i stad, är en förutsättning för att Åland som helhet ska
kunna växa och utvecklas.
Jag ska ta lite fasta på mitt eget område, trafik, inom landskapsregeringen.
Jag kommer att beskriva trafiksituationen ur tre olika perspektiv; nutid, den
närmaste tiden framåt i några år, tre års perspektiv och sedan mera visionärt
på längre sikt.
Vad gör vi idag på trafikavdelningen för att säkra skärgårdstrafiken? Skärgårdstrafiken är de facto det viktigaste för alla skärgårdsbor oberoende av politisk åskådning. Skärgårdstrafiken är livsnerven. Det kan låta banalt, men så
är det, utan trafik, inget liv.
Vi arbetar dagligdags med skärgårdstrafiken på trafikavdelningen. Vi har,
som ju alla känner till, ett skarpt ekonomiskt läge. Det gör att man måste arbeta på alla fronter. Vi arbetar med bemanningsbiten, vi tittar på det driftsprivatiseringar, vi tittar på omläggning av turlistor, vi tittar på underhållsbiten och vi tittar på klassificering av fartygen. Vi arbetar väldigt brett för att
klara de sparkrav som lagtinget har satt på oss. Självklart ska också skärgårdsborna ta sin del i den offentliga lågkonjunkturen på Åland. Det arbetar
vi med.
Tittar vi på ett lite längre perspektiv, tre år framåt, är min vision att kunna
ha turlistor som sträcker sig väldigt långt fram i tiden. Det skulle vara oerhört
viktigt för skärgårdsborna att veta att vi har en fungerande skärgårdstrafik.
Därför initierade jag i maj ett möte. Jag bjöd in samtliga skärgårdskommuner
för att i dialog föra ett resonemang kring vad som är bastrafik. Är det rimligt
att man från Kökar kan komma in två gånger per dygn? Tre gånger? Fyra
gånger? Fem gånger i dygnet? Vad är bastrafik?
Fråga två är: Hur anser kommunerna att prioriteringarna ska ligga? Vad
ska vi prioritera högst? Är det interntrafiken? Är det näringslivets utvecklingsmöjligheter? Är det transport av skolbarn? Livsmedel? Genomfartstrafik?
Jag tycker att vi hade en väldigt bra dialog med kommunerna. Nu arbetar vi
vidare med detta. Sedan är det min vision att bjuda in oppositionen för att
föra ett resonemang kring vad som är bastrafik. För att det är viktigt att är de
som nyttjar trafiken, kanske inte dagligdags men regelbundet, vet vad det är
som gäller. Om sedan färjan avgår kl.17.05 eller kl.17.25 det är detaljer som vi
vanligtvis fastnar i. Den delen ska vi försöka komma bort ifrån och arbeta
mer långsiktigt.
I tidsperspektiv skulle jag kunna tänka mig i början på hösten att man har
kommit fram i dialog tillsammans med kommunerna om vad man tycker att
är rimlig i bastrafik.
Tittar man i ett lite längre perspektiv så finns det en samsyn i lagtinget,
åtminstone har jag uppfattat det så, att vi ska gå in för kortare rutter av flera
olika anledningar. För de första, där vi kan bygga bort ett färjpass, där vi kan
göra en långsiktig investering så där blir det också tryggt. Den investeringen
är nämligen inte sedan beroende av konjunktursvängningarna, speciellt inom
det offentliga. Har man en gång en bro, så har man en bro. Har man en linfärja, så har man en linfärja. Det här är i för sig ingenting nytt, det här arbetar
landskapsregeringen med.
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Vad har vi då lyckats åstadkomma? Specifikt vad gäller kortrutt så tycker
jag att projektet, som jag själv initierade när jag satt i lagtinget, att skapa en
fast förbindelse mellan Jurmo och Åva, är bra. Vi har kommit så pass långt nu
att vi har en vägplanen utställd. Förhoppningsvis ska landskapsregeringen
kunna fastställa vägplanen. Sedan träder projekteringsfasen till. Det är en investering på uppskattningsvis 4 miljoner.
Vi arbetar också med Prästöbron. Vi har begärt in utlåtanden från redareföreningen i Finland och från Traffi angående vilka synpunkter de har på
höjden av bron och hur man ser på en eventuell omläggning av faret som där
finns. Det är visserligen bara i inledningsskedet men det arbetas ändå vidare
med det.
Den allra största kortruttsinvesteringen som har kommit längst är tunneln
till Föglö. Det är ingen nyhet att jag inte är någon tunnelförespråkare. Men
det fungerar på det viset i en landskapsregering, att om man går in i en landskapsregering så ska man också följande det handlingsprogram som där
finns, och så är fallet. Man arbetar från avdelningens sida med att få MKB utredningen klar. Först därefter kan man ta ställning till hur man kommer vidare.
Jag tror att min taltid närmar sig sitt slut. Jag stannar här.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Trafikminister Veronica Thörnroos var inne lite på kortruttsutredningen. Vi hade tidigare här i en motion i lagtinget efterlyst
kortruttsutredning och vi har även efterlyst en katamaran som skulle
kunna köra provtrafik. Hur ser det ut med kortruttsutredningen och hur
ser det ut med katamaraner?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, herr talman! Vad gäller katamarantrafiken så kommer den inte att
inledas till sommaren. Det har inte funnits tid och krafter på trafikavdelningen. Vi har haft brist på personal av olika anledningar. Därför har
man inte kunnat arbeta med den biten som det inledningsvis var tänkt.
När det gäller kortruttsmeddelandet så är det min förhoppning att det
ska kunna komma här under höstsessionen.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Vi har kunnat läsa i tidningar när det gäller privatiseringen att
det har varit två steg fram och kanske tre steg tillbaka. Hur ser det ut
där? Kommer privatiseringen av skärgårdstrafiken att fortskrida? Det
möjliggör ju också arbetsplatser för privatföretagare.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, herr talman! Privatiseringsprocessen fortgår. Vad gäller Gudingen
så där privatiserar vi caféet, bespisningen för besättningen och städningen. Min förhoppning är att det ska komma ut inom två veckor.
Vad gäller ren färjtrafik så är det Doppingens tur, passet mellan Åva
och Jurmo som kommer ut först. Jag uppskattar att vi kan ha det ute
som en EU-upphandling inom 3-4 veckor.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Jag tackar trafikministern för anförandet och att hon ser
positivt på att diskutera det regionalpolitiska spörsmålet. Det vore viktigt, som jag påpekade förra gången, att landskapsregeringen ger tydliga
besked om hur det ska bli framöver. Nu upplevs alla bollar vara i luften.
Man vet inte vad som ska ske med turlistorna, kommer det igen att
uppnå någon slags stabilitet? Kan de vara treåriga igen, vilket man har
sagt i handlingsprogrammet? Vad kommer att ske med kortrutten? När
ska man börja investera och i så fall var och i vilken turordning?
Det här med tunneln förefaller ju vara ett ganska politiskt osäkert
projekt när ett parti är för och ett annat är emot.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, herr talman! Vad gäller turlistorna så är ambitionen att från och
med nästa år ska de sträcka sig över en längre tidsperiod än ett år. Helt
komplikationsfritt är det inte av två anledningar. För det första så kommer det ett val emot. Det är inte säkert att den landskapsregering som
tillträder då är nöjd med de arrangemang som är gjorda. Därför är det så
viktigt att man har en bred front som står bakom det här. Det andra, när
det gäller turlistorna, är att tonnaget sätter vissa begränsningar.
När det gäller privatiseringen så sade jag att den processen fortgår enligt det som finns skrivet i budgeten för 2010.
När det gäller kortruttsmeddelandet så kommer det att komma i höst.
Det är självklart att landskapsregeringen måste visa vägen där och säga
hur vi tycker att kortruttssystemet ska se ut och säga i vilken ordning investeringarna ska göras.
Ltl Camilla Gunell, replik

Jag tror i så fall att vore väldigt bra att landskapsregeringen kommer
med skärgårdsutvecklingsprogrammet, som vi i klämmen kommer att
föreslå. I programmet skulle man ta in hela kortrutten och också en investeringsplan. Jag tror att det är nödvändigt att man ser hela regionen i
ett helhetsperspektiv och inte bara tänker i enskilda investeringar. Man
har en föreställning om att investerar vi här så förbättrar vi här och får
de här effekterna. Det som nu har brustit är att man har gjort åtgärder
där man inte har haft klart för sig vilka konsekvenserna har varit, särskilt när det gäller inbesparingar i olika rutter.
Sedan vore det också bra om man kan få reda på vad som kommer att
ske i höst med trafiken? Eftersom vi vet att det ytterligare ska sparas på
det momentet.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, herr talman! I min värld är det ganska naturligt att när man lägger
ett kortruttsmeddelande så måste det också finnas en tanke kring hur
hela utvecklingsprocessen ska se ut i skärgården. Det är helt självklart.
Jag kan säga här och nu att jag kommer att föra fram ett kortruttsmeddelande. Jag kan inte säga här och nu att vi för fram ett skärgårdsutvecklingsprogram, exakt det som oppositionen efterlyser. Det är en fråga
för den samlade landskapsregeringen. Men det ena kanske inte utesluter
det andra. Sist och slutligen kanske vi talar om samma sak.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Ministern säger att hon inte är någon tunnelförespråkare.
Men hon kommer motvilligt att lyda handlingsprogrammet. Av det kan
man utläsa huruvida projektet med tunnel till Föglö kommer att drivas
med kraft eller inte. Det är kanske så att ministern borde bli tunnelförespråkare. Hon borde besöka norska tunnlar, ta del av teknik och kalkyler
och se vilken god idé är det är med tunnel till Föglö. Det kanske skulle
vara lindrigare så, än att motvilligt behöva lyda ett handlingsprogram.
Sedan när det gäller MKB-processen så säger ministern att den går
vidare. Jag har inte märkte det som medlem av styrgruppen. Vi blev utlovade att det skulle hållas ett möte i maj. Nu är maj förbi, om man menade i år. Det skulle vara intressant att veta när att det kommer att ske.
Och kommer man att backa MKB-processen och ta med det nya norra
alternativet, som faktiskt är det enda realistiska alternativet? Före man
helt säkert vet detta måste det undersökas tekniskt. Hur kommer man
att gå vidare med MKB-processen?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, herr talman! Jag tycker att ltl Danne Sundman sätter fingret på
kärnfrågan. I det arbetet som nu pågår, i den uppmaning som finns ifrån
lagtinget, så finns det bara ett tunnelalternativ med. Det är lite problematiskt. Det går inte att bortse ifrån. Att backa ifrån detta nu och lägga
in ett annat alternativ, det är möjligt att det är den vägen som vi ska gå.
Vi måste avsluta det ena projektet före vi kan ta in ett annat projekt. Jag
tror också att den MKB som nu arbetas fram inte kommer att bli komplett på grund av att man inte tillåts göra borrningarna. Men jag tror att
det kan vara en del i den fortsatta beredningen.
När det sedan gäller styrgruppen som har en rådgivande funktion så
har jag fått information från avdelningen att styrgruppen kommer att bli
kallade till möte när man får ny information som man vill, kan och ska
delge styrgruppen.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Man måste en gång för alla sluta skylla på lagtingets beslut, att det finns bara ett alternativ. Det har förekommit ett otal gånger
att landskapsregeringen och en majoritet här i lagtinget har ändrat på
ett befintligt landskapsregeringsbeslut. Det är absolut inget hinder. Kom
i en tilläggsbudget med ny skrivning så att man kan ta med norra alternativet. Inte måste man göra den här MKB:n helt klart, köra huvudet i
väggen och göra en massa onödigt arbete. Man kan backa i processen, ta
med det nya norra alternativet, ha kvar den kunskap man har skaffat sig
av det södra alternativ och göra en MKB med tre alternativ, noll, norra
och södra istället för bara ett alternativ. Vi visste för lite när vi tog det
här beslutet i lagtinget. Vi borde ha väntat på MKB-processen och sedan
bestämt oss för sträckningen. Vi gjorde saker och ting i fel ordningsföljd
och då måste man kunna ändra sig. Det har aldrig varit något problem
förut. Man har till och med obstruerat tydligt mot lagtinget. Det där är
absolut inget argument.
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Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, herr talman! Jag delar helt ltl Danne Sundmans syn på att vi
gjorde saker i fel ordningsföljd. Det håller jag med om. Jag är beredd att
diskutera och ta med också det norra alternativ. Om jag får en majoritet
i landskapsregeringen med mig så är jag absolut beredd att föra fram det
alternativet. Jag tror att man kunde se det som en del investering att
man kanske först lägger ett färjpass och sedermera lägger in en tunnel.
Så att man förbereder och tar det successivt. Jag diskuterar gärna det alternativet. Jag tar diskussionen med till landskapsregeringen och den
samlade landskapsregeringen avgör sedan hur vi kommer vidare. Vi kan
vara helt överens om att vi måste komma fram i den här processen. En
permanent förbindelselänk till Föglö är en förutsättning att det är klargjort för att vi ska kunna vidare med de övriga åtgärderna som behöver
göras.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Det är bra att trafikministern meddelar att det ska
komma ett kortruttsmeddelande. En gång i mars i caféet frågade jag hur
det går med kortruttsplanen. Jag fick svaret att det inte finns några resurser så det skulle inte bli någonting. Jag är nu glad att i det här tidigare replikskiftet kom fram att meddelandet ska komma i höst.
Då vill jag ha sagt att vi i Föglö redan har startat upp arbetet på fullmäktiges bord. Imorgon kommer man att diskutera Föglös utlåtande.
Jag hoppas att vi får ge ett utlåtande på planen. Vi ska inte sinka trafikministerns arbete med den här planen. Jag förväntar mig planen i september.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Ett förslag i regeringshandlingsprogrammet är att regeringen
skulle överväga en skärgårdslag. Det är ett gammalt liberalt förslag, som man
har fört fram vid olika tillfällen och också då i handlingsprogrammet. Man
kan väl säga att det är en sorts nivågarantilag som har en regional begränsning. Den liberala politiken går lite härs och den går lite tvärs. Det uttrycktes
att man i skärgårdslagen skulle slå fast en viss nivå på grundservicen som
medborgarna i skärgården skulle ha rätt till. Bortsett från den här lite hoppiga liberala politiken i de här frågorna vad gäller lagstadgade rättigheter för
medborgarna så uttrycker tanken på en skärgårdslag att man inte är nöjd
med situation i skärgården. Man känner sig hotad eller missgynnad på något
sätt. Jag vet inte efter dagens debatt om detta med skärgårdslag går hem här i
lagtinget. Jag skulle vara förvånad om den gjorde det. Det är alldeles klart att
man vill ha en lag som säger att skärgårdsborna ska ha minst samma förmåner som ålänningar på fasta Åland har. Det betyder rätt till hälso- och
sjukvård, rätt till allmän ordning och säkerhet och många andra saker som vi
andra tar för givet. Men då måste det vara juridiskt bindande för annars blir
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det väldiga svängningar i tilldelningen av medel för att förverkliga en sådan
lag. Om lagen bara är deklaratorisk så blir det nog väldigt svajigt.
Bortsett från skärgårdslagen så måste man väl ändå konstatera att utvecklingen i skärgården, trots vissa goda år, på det hela taget går ett lite dystert
öde till mötes. Avfolkningen är kontinuerlig, den är inte stor i reella tal men
det är också väldigt få människor som bor i vissa kommuner. Om det flyttar
ut människor i aktiv ålder så minskar försörjningskraften. Med den åldrande
befolkningen och fortsättningsvis med kvinnounderskott så är inte förutsättningarna så goda. Man är helt beroende av inflyttning för att klara av situationen.
Den ekonomiska krisen används för att mana skärgårdsborna till återhållsamhet. Man ska klara sig utan hälsovårdsjour och man ska inte komma med
några större krav. Det som dessa dåliga tider inte förhindrar är att landskapsregeringen just nu skulle använda tiden till att göra ett skärgårdsutvecklingsprogram. Jag tycker, som ltl Camilla Gunell sade, att det programmet skulle
inkludera trafiken. Att bara resonera om trafiken räcker inte längre idag. Man
måste skapa ett helhetsgrepp om skärgården.
Minister Eliasson lovade att hålla fanan högt. Jag tror att han alltid nu och
då förklarar för oss här ordet kris, som kommer från kinesiska och inte bara
betyder att det är hemskheter och katastrof, utan det innefattar också ett
tecken på förändring och förbättring. Ja, då borde man alltså använda sig av
den visdomen och inleda ett arbete med ett skärgårdsutvecklingsprogram.
Herr talman! Jag tror inte att de gamla modellerna fungerar, vare sig meddelanden eller budgetskrivningar. Det måste till någonting nytt. Det måste
inte bara dialog och lyhördhet till utan det måste nog till engagemang från
skärgårdsborna själva. Jag har märkt att bland dem som flyttar in till skärgården så finns det många som väldigt aktivt försöker bidra till att driva skärgårdsfrågor. Det är anmärkningsvärt många. Särskilt bland dem som flyttar
in från Sverige. De för med sig ett sätt att resonera, ett demokratiskt sätt.
Man vill att alla ska komma med, man vill samarbeta istället för att konkurrera med varandra. Man vill titta långt in i framtiden och man vill att alla ska
få det bättre. Dessa personer är verkliga resurspersoner i skärgården. Det är
så, herr talman, att det inte är så många som tycker att de vill sitta i kommunstyrelser och kommunfullmäktige. Det är inte heller så att kommunerna
och deras representanter vet allt. Det är ändå väldigt traditionellt med gubbpolitik i de här kommunerna, som i många andra kommuner. Det betyder att
det är vissa frågor som prioriteras upp, medan andra frågor får ett ganska lågt
värde.
Jag tror att man ska försöka med något helt nytt. När inte den gamla modellen att föra dialog eller att höra väljarna fungerar så hittar man på nya
modeller. Nu praktiseras en metod, både i väster men åtminstone i öster, som
man kallar för medborgarpanel. Den går ut på att man bjuder in samtliga i
regionen att delta i en viktig fråga. Det är ett tidsbegränsat engagemang och
man får aktivt ta del på sina egna villkor, och inte som representant för någon
näringsnämnd eller någonting sådant. Man kommer dit med sina egna erfarenheter och med sina egna tankar och drömmar. Panelerna sköts enligt en
viss modell och det finns ingen anledning för mig att gå in i detaljer där. Det
finns proffs som kör de här panelerna. De har visat sig vara ganska framgångsrika. Det betyder att underlaget för diskussionen i skärgården skulle bli
större. Det skulle inte vara kommunens representanter eller näringsnämn1243

den, ni hör ju själva hur det trögt det är. Man måste få in unga människor,
man måste få in inflyttade, de som verkligen vill någonting och inte de som
mer eller mindre tvingats att sitta på några poster.
Herr talman! Jag tror att det måste till någonting nytt. Något nytt kunde
kanske vara en sådan här medborgarpanel där hela regionen involveras. Att
tro att vi ska kunna förbättra inflyttning och nativitet genom att hålla på med
ett kortruttsmeddelande och prata på om detta här i timmar, det tror jag faktiskt är ganska bortkastade timmar.
Kraften måste komma ifrån regionen själv. De måste kunna säga vad de vill
och hur de vill ha det i framtiden. Vi kan erbjuda eventuellt vissa instrument
och redskap. På det gamla sättet kommer vi nog inte långt. Tack, herr talman.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Ltl Sundbacks sade skärgårdslag. Den må heta precis
vad som helst; skärgårdslag, trygghetslag, glesbygdslag eller någonting.
Med någon form av lagstiftning behöver vi som kan trygga en del rättigheter.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag tolkar ltl Sundbloms uttalande som om han indirekt
säger att han inte är nöjd med den service som man har i skärgården.
Och att inte majoriteten här tillsammans med skärgårdsrepresentanterna heller förmår på politisk grund utveckla den servicen så att det är tillfredsställande. Jag tror att ltl Sundblom faktiskt måste övertyga sina juridiska experter först, sedan kan vi föra den diskussionen vidare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Camilla Gunell

Jag vill börja med att tacka för en bra debatt. Jag tycker att man har tagit det
på stort allvar. Man har, både från regeringspartier och från oppositionen,
verkligen velat göra sitt bästa för att komma med tankar, idéer och förslag.
Jag tycker också att regeringsblocket ska ha en eloge för att man också ser
kritiskt på sin egen regionalpolitik. Det har säkert alla regeringar i något
skede anledning att göra. Det är bra att analysera vad man håller på med och
om man är på väg åt rätt håll.
Det är helt klart att under ekonomiskt svåra tider är det ju ännu viktigare
att fundera över prioriteringar och framtiden. Dessutom är det ännu viktigare
att då ta fram långsiktiga strategier, som ändå ingjuter framtidstro. Det är
viktigt att man ge sådana besked till skärgårdsborna och skärgårdskommunerna så att de kan fortsätta att rekrytera nya medborgare. Vi vet att utan inflyttning så går det tyvärr bara åt ett håll. Inflyttning är avgörande för att de
här regionerna ska kunna överleva. Då måste man veta vad man kan lova.
Vad kan jag locka med, vad kan jag lova? Att man inte lovar en sak och så blir
de drastiska försämringar redan året efter i trafiken, skolan eller i någonting
annat väldigt viktigt för att vardagen ska fungera.
Det som behövs nu är klara besked, tydliga riktlinjer och full fart mot framtiden som också ska innebära fortsatt liv i de här regionerna. För det tycker
jag att det finns ett ganska brett stöd här.
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Därför tror jag att det viktigaste vore att landskapsregeringen i höst inte
bara kommer med ett kortruttsmeddelande, utan att man utvecklar det till att
bli ett skärgårdsutvecklingsprogram, som man själv har sagt i handlingsprogrammet. Och att det programmet utgår ifrån en helhetssyn, att man förutom
trafik också tar in konsekvenserna för utvecklingen i en region beträffande
näringsliv och nya möjligheter som tidigare kanske inte har funnits.
Jag tycker att man ska se på Leaderprogrammen när man nu äntligen kan
notifiera om dem och komma i gång efter många, många år med det. Att man
förutom trafik och handfasta frågor också kan tänka nytt i fråga om kultur,
barn och unga, hälso- och sjukvård, sjöbevakning och polisövervakning men
framförallt också vattenkvalitet och hur man kan omstrukturera primärnäringarna, framförallt fiskodlingsnäringen.
Idag är inte fiskodlingsnäringen hållbar, annars måste nog landskapsregeringen visa vad man menar med hållbar utveckling. Det går inte att säga att
fiskodlingen är en hållbar näring.
Kommunstrukturen, vindkraft och turismen och alla dessa viktiga utvecklingsområden, allt detta borde sammanställas utgående ifrån en helhetssyn på
den kommande utvecklingen.
Mitt klämförslag är att landskapsregeringen återkommer, gärna i höst,
med det utlovade skärgårdsutvecklingsprogrammet. Där man utgående ifrån
en helhetssyn klargör de politiska riktlinjerna för att skapa en långsiktig hållbar utveckling i skärgården. Jag hoppas att det kan få ett brett stöd här i lagtinget. Jag tror att i de här frågorna är det viktigt med ett brett stöd. Jag tycker att trafikministern är på rätt när hon säger att vi måste komma överens om
miniminivåer också med oppositionen. Det är precis det som vi har efterlyst
under alla dessa år, särskilt när tiderna blir ekonomiskt tuffare, att man
skulle ha överenskommelser som håller också över nästa val. Jag tror faktiskt
att skärgårdsborna skulle uppskatta att det finns tydliga riktlinjer, klara besked och dessutom ett stort stöd i lagtinget. Tack, herr talman.
Talmannen
Du kanske kan upprepa klämmen.
Ltl Camilla Gunell

Lagtinget hemställer om att landskapsregeringen återkommer till lagtinget i
höst med det utlovade skärgårdsutvecklingsprogrammet där man utgående
från en helhetssyn klargör de politiska riktlinjerna för att skapa en långsiktigt
hållbar utveckling i skärgården.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag ska inte bli mångordig idag. Förra gången sade
jag rätt mycket.
Jag noterade att ltl Camilla Gunell frågade vad vi kan lova. Hon sade
också att nu ska vi visa full fart framåt. Det vill jag också. Men jag vill
påminna om att, trots allt, finns målsättningarna kvar när det gäller alla
regioner på Åland, naturligtvis också för skärgården. Men vi har en ekonomiskt svår situation. Vi har en budgetberedning i höst som inte kommer att bli lätt. Jag kan bara lova att vi ska göra vårt allra yttersta. Jag
kan inte komma med några löften ännu.
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Ltl Camilla Gunell, replik

Förra gången jag tog upp det här så frågade jag vad det är som gäller.
Gäller nuvarande handlingsprogram eller kommer man att revidera det
nuvarande handlingsprogrammet i enlighet med den ekonomiska utvecklingen? Då svarade minister Eliasson att landskapsregeringen skulle
ha samma ambition, och det var oppositionen som hade viljan att riva
ner de ambitioner som fanns. Nej tvärtom, vi vill givetvis att landskapsregeringen ska leva upp till sitt handlingsprogram. Det är det som jag i
klämmen också gärna ser att man gör. Det är ju utgående ifrån att det
nu är ett annat ekonomiskt läge som gör det så extra angeläget att man
kommer med beskeden nu.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag upprepar att målsättningarna finns kvar. Men i
den budgetbehandling som kommer att ske i höst får vi se vad vi kan
göra. Jag kan inte ge några löften. Det enda som jag vet, och som ni alla
vet i den här församlingen, är att vi fortfarande står inför en tuff ekonomisk situation. Att komma med några tomma löften tänker inte i varje
fall jag göra.
Ltl Camilla Gunell, replik

Vi är alla medvetna om den ekonomiska situationen. Men tyvärr blir det
nu tvärtom. Det är landskapsregeringen som har haft tomma löften.
Man säger att man ingenting kan lova längre. Det vore viktigt att det
kommer något slags besked. Det som minister Eliasson nu säger tror jag
skapar ännu större oro och oreda.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Så här i debattens sista skälvande minut skulle jag, med
anledning av ltl Camilla Gunells anförande, vilja peka på några positiva
saker. Öppnar man ögonen och tittar så ser man att mycket av framtidsföretagen, som man pratar om, just nu är på gång i skärgården. Vi pratar
om miljö- och serviceföretag, om småföretagande i cleantechbranschen.
Vi har ett behandlingshem som ska starta i Kumlinge. Får vi inmatningstarifferna så har vindkraften stor potential också i skärgården. Vi
har inlett ett musselodlingsprojekt. Det finns flera positiva saker som
händer bara man tittar lite.
Ltl Camilla Gunell, replik

Naturligtvis sker det positiva saker. Det är bra. Men ingenting av det
som minister Sjögren radar upp är på något sätt revolutionerande eller
avgörande för framtiden. Jag upplever att det är summan av många insatser i skärgårdspolitiken som gör det möjligt eller inte möjligt att
komma vidare och att leva kvar. Jag har själv också nämnt vindkraften
som en viktig framtidsnäring. Viktigt för framtiden är också möjligheterna som bredband och fiberoptik kan erbjuda.
Men vad gäller musselodling så skulle jag nog vilja att minister Sjögren faktiskt tar den här miljöfrågan på större allvar vad gäller omstrukturering av fiskodlingarna. Menar man faktiskt att det här är en hållbar
1246

näring? Det är skrattretande att man ska hålla på år ut och år in. Det här
med musselodling är säkert bra. Men det är nog faktiskt långsiktighet
och lagstiftning som behövs.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Det tror jag också. Faktum är utsläppen har ökat under de
senaste åren. Musselodling är en liten, liten del. Jag vill ändå påstå att vi
har en hyfsad bra dialog med fiskodlarna. Vi håller på att se över fiskodlingsförordningen där vi kommer att ställa högre krav, som man inte har
gjort förut.
Ltl Camilla Gunell, replik

Dialog är bra. Men dialogen räddar i sig inte vattenkvaliteten. Nog är det
ju åtgärder som man måste komma med. Jag tror att det är svårt att
med dialog nå en enighet mellan näringen och ambitionerna för miljön.
I något skede måste man ju sätta ner foten. Det gäller ju att skapa en
hållbar utveckling, eller hur minister Sjögren? Då gäller det ju att omstrukturera näringen. Vi var på god väg för några år sedan. Men jag
skulle nog säga att liberalerna hjälpte till att göra allt för att stoppa den
utvecklingen. Men det kanske är ett annat kapitel i sagan. Nu var det
regionalpolitik och helheten men där ingår också havet och vattenmiljön.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Kan någon tänka sig att understöda klämmen?
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Camilla Gunells klämförslag.
Talmannen
Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.
Under överläggningen har lagtingsledamoten Camilla Gunell understödd av lagtingsledamoten Barbro Sundback lagt följande förslag till hemställan: Lagtinget hemställer om
att landskapsregeringen återkommer till lagtinget i höst med det utlovade skärgårdsutvecklingsprogrammet där man utgående från en helhetssyn klargör de politiska riktlinjerna för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling i skärgården.
Enligt 38 § 5 mom. arbetsordningen ska ärendet bordläggas till en avgörande behandling vid plenum tidigast följande dag. Talmannen föreslår att förslaget till hemställan
bordläggs till plenum den 3 juni 2010. Godkänt.
Enda behandling
9

Landskapsgaranti till säkerhet för lån till Kraftnät Åland Ab
Finansutskottets betänkande (FU 9/2009-2010)
Landskapsregeringens framställning (FR 20/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 3.6.2010.

Enda behandling
10

Alkolås och elektroniskt körkort, Sänkning av promillegränsen för rattonykterhet
samt, Förverkande av fordon vid grovt rattfylleri
Lagutskottets betänkande (LU 28/2009-2010)
Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 30/2007-2008)
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 36/2007-2008)
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Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 56/2007-2008)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 3.6.2010.
Föredras
11

Utbildningsplatser
Landskapsregeringens svar (EF 13/2009-2010-s)
Ltl Camilla Gunells enkla fråga (EF 13/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 3.6.2010.

Remiss efter bordläggning
12

Frivilligorganisationernas samhällsekonomiska betydelse
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 28/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 3.6.2010.

Remiss efter bordläggning
13

Tilläggsexamen som eko-frisör
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 31/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 3.6.2010.

Remiss efter bordläggning
14

Internationaliserad högskoleutbildning
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 29/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 3.6.2010.

Remiss efter bordläggning
15

Åtgärder mot ungdomsarbetslösheten
Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 15/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 3.6.2010.

Remiss efter bordläggning
16

Sommarjobb
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 13/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 3.6.2010.

Remiss efter bordläggning
17

Sjöräddningen
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 7/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 3.6.2010.

Remiss
18

Hjälpmedel enligt behov
Ltl Barbro Sundback m.fl. hemställningsmotion (HM 41/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 3.6.2010.

Remiss
19

Ungdomsparlament
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 6/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 3.6.2010.
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Remiss
20

Utflaggningen
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 2/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 3.6.2010.

Remiss
21

Samordnad sjöfartsutbildning
Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 23/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 3.6.2010.

Remiss
22

Sammanhållen sjöfartsutbildning
Ltl Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 46/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 3.6.2010.

Remiss
23

Översyn av ledningsfunktionerna vid samhällskriser
Ltl Johan Ehns m.fl. hemställningsmotion (HM 38/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 3.6.2010.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls den 3 juni kl. 09.30.Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl.
20.39).
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.
Om ledighet från dagens plenum anhåller ledamöterna Anders Englund på grund av
deltagande i SLC:s styrelsemöte i Helsingfors, Harry Jansson på grund av deltagande i
BSPC-möte i Vilnius samt Mattsson Åke på grund av privata angelägenheter. Beviljas.
Fortsatt enda behandling
1

Hållbar regionalpolitik
Ltl Camilla Gunells hemställningskläm
Landskapsregeringens svar (S 4/2009-2010-s)
Ltl Camilla Gunells m.fl. spörsmål (S 4/2009-2010)
Under överläggningen i ärendet, som förklarades avslutad vid plenum den 2 juni 2010,
har lagtingsledamoten Camilla Gunell, understödd av lagtingsledamoten Barbro Sundback, föreslagit att lagtinget skulle godkänna en hemställan till landskapsregeringen av
följande lydelse:
"Lagtinget hemställer om att landskapsregeringen återkommer till lagtinget i höst med
det utlovade skärgårdsutvecklingsprogrammet där man utgående från en helhetssyn
klargör de politiska riktlinjerna för att skapa en långsiktig hållbar utveckling i skärgården."
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 är för lagtingsledamoten Camilla Gunells förslag till hemställan röstar NEJ. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Omröstning.
Jag ber JA rösterna resa sig. Jag ber NEJ rösterna resa sig.
Talmannen konstaterar majoritet för JA. Lagtinget har således beslutat anteckna landskapsregeringens svar till kännedom.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Enda behandling
2

Landskapsgaranti till säkerhet för lån till Kraftnät Åland Ab
Finansutskottets betänkande (FU 9/2009-2010)
Landskapsregeringens framställning (FR 20/2009-2010)
Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Jan-Erik Mattsson

Herr talman! Landskapsregeringen föreslår att kraftnät Åland Ab beviljas en
landskapsgaranti såsom en proprieborgen utan motsvarande säkerhet uppgående till 50 miljoner euro, utöver av lagtinget tidigare godkända garantibe-
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lopp. Garantierna föreslås beviljas för lån som upptas före den 31 december
2010. Utskottet omfattar landskapsregeringens förslag, med en del synpunkter.
Utskottet fördjupade sig i behovet av notifiering av stödåtgärder, eftersom
kabelbygget kommer att medföra lite andra effekter än enbart är reservkraft.
Utskottet har erfarit att notifiering av stödåtgärderna till EU-kommissionen
kommer att ske på ett sådant sätt att alla kända effekter kommer att finnas
med.
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget bemyndigar
landskapsregeringen att utan krav på motsäkerhet men i övrigt på av landskapsregeringen fastställda villkor bevilja Kraftnät Åland Ab utöver av lagtinget tidigare godkända garantibelopp, landskapsgarantier såsom proprieborgen till ett belopp uppgående till sammanlagt högst 50 miljoner euro till
säkerhet för lån, som bolaget upptar för byggandet av en likströmsförbindelse
till riket samt för lånen ställda villkor samt att garantierna får beviljas för lån
som upptas före 31 december 2010.
Talmannen
Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen vidtar. Först föreläggs betänkandets kläm och därefter motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Enda behandling
3

Alkolås och elektroniskt körkort, Sänkning av promillegränsen för rattonykterhet samt
Förverkande av fordon vid grovt rattfylleri
Lagutskottets betänkande (LU 28/2009-2010)
Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 30/2007-2008)
Ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion (HM 36/2007-2008)
Ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion (HM 56/2007-2008)
Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Låt mig börja med att säga att det här betänkandet har väckt intresse redan före det var underskrivet. Det har också förts fram missuppfattningar om vad motionen innehåller.
Det har sagts att lagutskottet skulle vara emot en sänkning av gränsen för
rattfylleri till 0,2 promille. Det är att hårdra betänkandet. Till den delen så resonerade vi vilken typ av förseelse det skulle vara om man sänker till 0,2.
Herr talman! Jag kommer inte att läsa upp lagutskottets betänkande. Jag
tar mig friheten att, för det första, hålla mig till saken och, för det andra, tolka
vad utskottet har sagt, som jag ser det. Sedan tänker jag ge lite egna synpunkter på det hela.
Det handlar alltså om tre motioner. Den första handlar om att alkolås
skulle införas via lagstiftning. Den andra motionen handlar om förverkande
av fordon vid förseelser. Den tredje motionen handlar om att sänka gränsen
för rattfylleri till 0,2 promille.
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Utskottet har gjort en genomgång av problemen av alkohol i trafiken. Man
kan säga att alkohol är komplicerat. Det är ett ämne som leder till motsättningar och ganska skarpa åsikter. Det är också därför det är komplicerat att
föra fram lagstiftning som inskränker på det som många anser vara en frihet.
Man talar ofta om att alkohol är ett kulturburet njutningsmedel, dvs det har
en tradition och det finns en användning som många anser att har positiva
ingredienser. Å andra sidan så är det ett kemiskt medel som förgiftar människokroppen, förändrar beteendet och leder till skador och problem. Alkoholen är ett samhällsproblem av stora mått. Alkoholen är ett problem i trafiken
och en av de största orsakerna till olyckor och problem.
Herr talman! Området är komplext, men man kan säga att det finns dimensioner som är viktiga att ha i bakgrunden när man diskuterar det här.
När det gäller trafiken så har vi dels sjötrafiken och dels vägtrafiken. Det
ena problemet är att sätta gränser och det andra problemet är att diskutera
straffskalorna. Min uppfattning är att utskottet inte har varit så kategoriskt
därför att detta är problem som är viktiga att ta upp i själva lagberedningsprocessen.
När det gäller gränserna för grovt rattfylleri, så har vi rattfylleri. När det
gäller gränserna för alkolås kan man säga att det ingår som ett medel i behandlingen efter det att man har gjort förseelser. Det är ingenting som är obligatoriskt. När det gäller dessa gränser så finns det i olika delar av världen
försök att sätta upp olika kategorier för vilka som ska dömas på ett visst sätt. I
Tyskland finns det en åldersgräns på 21 år. I många länder finns det en nollgräns för yrkeschaufförer. I USA finns det också olika gränser. Min uppfattning är att man bör ha generella regler. Naturligtvis bör trafikanalyser och
undersökningar visa om man ska ha regler för ungdomar, om man ska ha regler för äldre personer och om man ska ha regler för yrkeschaufförer. Nu tror
att vi har en åldersgräns på 70 år för körkort, men det har ju inget samband
med rattfylleri som kan kallas förseelse.
Om vi först tar detta med alkolås, i utskottet är vi lite tveksamma till att införa det i lagen. Man säger ofta att alkolås i sig är kanske en åtgärd som är för
tekniskt begränsat. Det måste alltid vara i kombination med utbildning och
vård. Därför blir det ofta en kostsam lösning, om det ska vara obligatoriskt.
Nu finns det en tendens att man inför alkolås i yrkestrafik. Man kan också
säga att det finns enkla tekniska sätt att komma runt alkolås, inte bara det att
någon annan blåser. Däremot lär detta med cykelpump inte vara möjligt.
Men genom enkla kopplingar kan man, om man är något teknisk, göra de här
ingreppen. Det finns sedan också metoder att gardera sig för detta med sigill
och kontroller osv.
Utskottet har kommit fram till att alkolåset är en viktig del i vård- och behandlingssituationer. Men till den delen föreslår vi att motionen inte godkänns.
Sedan har vi detta med förverkande av fordon som också kan vara någonting att fundera på. Utskottet har tagit fram några argument som har gjort att
vi anser att det inte är en lösning i dagsläget. Fordonet kan ju förverkas men
det är väldigt lätt att skaffa ett nytt fordon. Man kan idag köpa en fullt fungerande bil för 200-300 euro. När det gäller påföljder så resonerar utskottet
kring att det är de grova förseelser som man ska komma åt. Då är inte detta
att förverka bilen det viktiga. Det är vårdformen och andra sanktioner. När
det gäller bilar skulle en viktig faktor vara att modernisera bilbeståndet.
1254

Kombinationen av alkohol och dåliga bilar visar sig i statistiken på ett negativt sätt.
Herr talman! Jag kan upplysa om att jag har förlagt mina anteckningar. Nu
lägger dem åt sidan helt hållet och går till den tredje motionen som har väckt
debatt.
Utskottet gör en tämligen djup genomgång av situationen i Sverige där det
finns undersökningar som visar att den sänkta gränsen till 0,2 i Sverige har
haft positiva effekter. Om jag gör en tolkning här så är effekterna till stor del
beroende av attityderna till alkohol och bruk av fordon, biltrafik. Attityderna
gör att man kommer in i tankesättet att när man dricker alkohol, hur lite det
än är, så undviker man att köra bilen för att gränsen så pass låg. Gränsen är
låg, 0,2, den kunde vara lägre men där finns det olika att omständigheter och
tekniska mät problem som har gjort att man har fastnat för 0,2, vilket också
motionen föreslår.
Attityderna här är kanske sådana, att med 0,5 promille för rattfylleri och
sedan en högre gräns för grovt rattfylleri, som gör att man ofta höra kommentarer som att; ”jag är så stor så att jag kan nog ta ett glas vin till, nu har
det gått så lång tid att det går säkert bra att köra och inte är detta så farligt
osv”. Det är säkert många som känner igen sig i de resonemangen. På det sättet skulle en gräns på 0,2 skapa attityden att på Åland kör man inte bil om
man har druckit någonting som innehåller alkohol.
Vi drar den slutsatsen i utskottet att vi ger mandat till landskapsregeringen
att se på den här gränsen och se på straffpåföljderna 0,2 promille. Vi säger att
man ska överväga en sådan lösning i lagberedningen. Man kallar detta för en
förseelse, en lindrigare form av straff som då kunde vara graderat. Första
gången blir man av med körkortet kombinerat med böter. Andra gången blir
man av med körkortet en längre tid. Sedan ökar man på det här straffet. Det
är någonting som lagberedningen noga får överväga. Dels effekterna av straffet och dels av påföljderna, hur man ska se på den här övre gränsen för grovt
rattfylleri, om den ska sänkas till 0,8 promille.
Detta är en lösning som utskottet har diskuterat. Vi säger att landskapsregeringen ska överväga hur man vill ordna detta.
Vi har också fått erfara i utskottet att man har gjort en utredning på trafikavdelningen. Lagberedningsarbetet är långt framskridet. Det behövs ett politiskt beslut för hur man ska se på straffen och hur man ska se på gränserna.
Utskotten poängterar också att de här åtgärderna när det gäller promillegränser ska sättas i sitt helhetssammanhang. Det är alltid frågan om att komma åt
det som är grova förseelser och ha en uppföljning med vård, utbildning och
liknande.
Sedan har vi statistik som inte direkt visar hur olycksriskerna på Åland när
det gäller alkoholgränser under 0,5 promille. Man gör inte en sådan rapportering. Det är kanske någonting som också borde göras.
Herr talman! Jag tycker att det skulle vara viktigt när det gäller helhetsperspektivet att man också tar in sjötrafiken när det gäller lagstiftningen i det
här sammanhanget. Det finns nu diskussioner i Sverige om att man skulle
sänka gränsen betydligt. Man skulle också ha en kategori för starka motorer
och svagare motorer eller mindre båtar. Det är också någonting som man bör
överväga när det gäller sjötrafiken.
Sammanfattningsvis, herr talman, utskottet har behandlat de här motionerna som viktiga i ett problematiskt sammanhang, dvs alkohol i samhället. Vi
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har valt att inte godkänna motionerna som sådana, utan vi bringar motiveringarna till kännedom.
När det gäller den här typen av förseelser, brott och problem så tycker jag
att lagberedningsprocessen är viktig. När det gäller 0,2 promille så tror jag att
det kan finnas en opinion som går i den riktningen. När det gäller själva förseelsen eller brottets art och beteckning så där tror jag det krävs mera överväganden. Att man sätter in det i sitt sammanhang när det gäller alkoholpolitiken överhuvudtaget och när det gäller vägtrafik och sjötrafik.
Talmannen
Talmannen önskar meddela, innan vi går in på repliklistan, att vi kommer att hålla en
kort matpaus mellan kl. 12.00-12.30.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! För min personliga del så är nu inne för en sänkning av promillegränsen. Jag anser att nolltolerans och framförande av fordon bör
höra ihop. Läser man utskottets betänkande så tycker jag att det andas
väldigt mycket logik i att sänka gränsen från 0,5 till 0,2, ändå har man
valt att inte godkänna den här motionen. Är det så att det är avgörande
att det finns motvilja mot att godkänna en motion? Eller anser lagutskottet att 0,5 trots allt är en bättre nivå än 0,2?
Ltl Olof Erland, replik

Talman! Dels är det att ett utskott ska ha som mål att komma överens
om ett betänkande. Så här långt håll har vi fyra som står för majoriteten
kommit överens. Sedan finns det en reservation när det gäller att godkänna den här motionen. Jag ser det som att motionens budskap är att
landskapsregeringen har mandat att ändra det. Jag skulle inte kalla det
för motvilja. Som jag ser det är det en ganska viktig lagstiftningsberedning som vi har att förvänta oss före det kommer till lagtinget. Det är till
lagen man sig ja eller nej. Jag tror att lagen mycket väl kan bli i den riktning som motionen säger, dvs förseelse när det gäller över 0,2 promille
och grovt rattfylleri när det gäller över 0,8. Den är reaktionen har åtminstone jag personligen fått från många håll. Jag tror också att landskapsregeringen kanske kan enas kring någonting i den stilen. Jag tror
inte att man ska se så kategoriskt på att motioner är bortkastade om de
inte blir godkända. Tvärtom, en motion där i alla fall fyra i utskottet har
ställt sig bakom intentionen att vi ska göra någonting åt alkoholpolitiken, det är ett steg framåt.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mika Nordberg, replik

Tack, herr talman! Det låter ju positivt att vi kanske får en förändring på
det här området. Alla vem sätter sig i ett flygplan idag tar för givet att piloten har noll promille. Jag tror inte att någon skulle vilja följa med på
en charterresa till södern om piloten hade 0,5 promille i blodet. Det är
precis samma sak är det när det gäller skoltaxin som ska föra våra barn
till skolan. Jag tror att alla föräldrar är väldigt tacksam om föraren inte
har 0,5 promille i blodet. Ingen av oss vill stiga på en buss en mörk

1256

höstkväll när halkan inträffar med en chaufför som har 0,5 promille i
blodet.
Sedan har vi alla yrkesbilar, vi talar om tunga bilar och långtradare
som väger 60 gånger en vanlig personbil. Tankbilar kan t.ex. frakta farligt gods, bensin och dylikt. Vi vill knappast möta en sådan på vägarna
med en chaufför som har alkohol i blodet. Jag tror att det är viktigt att vi
får in en nolltolerans. Alkohol och framförande av fordon hör inte ihop.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag är personligen inne på ungefär samma linje. När det
gäller de undersökningar som gjorts så säger man på många håll att
nolltolerans är principen som man utgår ifrån. I vissa länder har man
ändå yrkeschaufförer. Sedan säger man att av praktiska orsaker sätter
man en särskild gräns och det kan bli 0,2. Detta tycker jag att landskapsregeringen ska redogöra för i sin snart kommande framställning,
hoppas jag. Det finns säkert andra tongångar här i lagtinget. Det gäller
att komma fram till en förbättring av nuvarande trafiklag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Även jag tillhör dem som tycker att alkohol och bilkörning
inte hör ihop. Däremot har jag en liten annan syn på hur lagstiftningen
bör se ut, vilket jag kommer att komma in på i mitt anförande. Jag
skulle dock vilja ha förklarat av lagutskottets ordförande varför man
hänvisar till att det är komplicerat ur behörighetssynpunkt eftersom
äganderätten berörs? Med tanke på att man förkastar min motion som
jag tycker att är den enda motionen som verkligen kommer åt problemet. Min motion går ut på att ta bilen av dem som återkommande kör
grovt rattfulla. Jag förstår inte varför det ska vara så komplicerat och
varför man är rädd för att äganderätten berörs? I alla fall om man sätter
det i relation till ett jaktbrott. Skjuter du en vårfågel så tar man vapnet
av dig och man tar båten och näten av dig om du bryter mot någon annan jaktlag. Varför är den äganderätten inte problematiserad när tydligen detta är det, enligt utskottet?
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det stämmer att det är ett argument som vi i utskottsbehandlingen har tagit del av. Det kan vara komplicerat när man har bilen
som ett nödvändigt fordon i sin yrkesverksamhet eller någonting liknande. Bilen kan vara lånad och bilen kan vara hyrd. Det är ett argument som vi har funnit komplicerat. Därför kan man i lagstiftningsprocessen visserligen ta upp också den delen. Vi säger inte nej till att man
skulle undersöka det. Det andra argumentet är, som vi också har fått
ifrån sakkunniga, att när det gäller t.ex. ungdomar som har en lånad bil
som man mixtrar lite med, lappar och lagar så hittar man lätt en ny bil
för några hundralappar. Det löser inte ungdomsrattfylleri och grova
överträdelser. Det är en bedömningsfråga där jag respekterar ltl Karlströms åsikt.
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Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Fredrik Karlström, replik

Jag är emot att man säger att det är äganderätten som berörs och därför
förkastar man motionen, vilket utskottet gör. Det är inte ungdomar som
kör rattfulla till största delen. Som vi hörde tidigare diskuteras är det
oftast män från 30 år och uppåt som kör grovt rattfulla. Argumentet att
man kan låna en bil eller köpa en ny bil håller inte heller. Det är bara att
ta den bilen också då. Jag tror inte att man lånar ut sin bil till någon som
har åkt fast för grovt rattfylla flera gånger. Gör man det så får man skylla
sig själv. Det här handlar inte om den första gången man åker fast för
grovt rattfylla som man tar bilen av dig. Man tar bilen vid återkommande förseelser. Jag kan garantera att om man skulle plocka bilarna av
dem som återkommande kör grovt rattfulla, med 1-2 promille, så kommer de att sluta köra för de kommer inte att få tag i bilar. Då åtgärdar
man problemen och då får vi säkrare vägar. Nu skjuter man hare med
kanon, man sänker från 0,5 till 0,2 och tror att det är den rätta vägen att
gå. Jag kommer att gå in på detta mera i mitt anförande. Jag anser att
man går fel väg när man gör på det här sättet.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Man bör notera att ett utskott inte kommer med lagförslag
som man godkänner eller inte. Jag tycker att det är bra att ltl Karlström
fortsätter att argumentera för sin åsikt. I utskottet har vi gjort en bedömning av motionen. När det gäller argumentet äganderätten till bilen
har vi funnit att det är oklart för vår del. Det andra är att man kan använda en annan bil. Det tredje är att utskottet har resonerat att man
måste sätta in åtgärder när det gäller vård, upplysning, utbildning och
attityder. Nästan oberoende av vad man gör så återkommer ju vissa personer när det gäller grova överträdelser.
När det gäller ungdomar var det kanske min egen fördom att de har
sämre bilar och att de är mera vårdslösa.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Jag tycker att lagutskottet har greppat det här problemet på ett ganska bra sätt, framförallt när man lyfter fram attitydförändringen. Det är inte meningen att man ska slå med storsläggan under
0,5 promille. Man har valt 0,2. Det är för att den siffran har nämnts. Jag
tycker att man också lagstiftningsmässigt skulle kunna vara öppen för
0,1 promille, vilket ligger ganska bra i tiden.
Varför jag begärde replik var att en förutsättning, för att man ska
kunna genomföra den här förändringen lagstiftningsmässigt, är att man
har en precisionsalkometer, en stationär sådan. Det finns också mobila
sådana. En precisionsalkometer som medför att man inte behöver fara
och ta blodprov. Jag har förstått att det länge har varit tal om utrymmesproblem vid polisen. Har man diskuterat detta? Vet man hur pla-
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nerna är? Gränsbevakningen har ett visst intresse i detta också, har jag
förstått.
Ltl Olof Erland, replik

Utskottet har hört polisen. Vi gjorde också ett studiebesök till polishuset. Där skulle vi ta upp dessa motioner specifikt men tiden räckte inte
till. Rent allmänt är vi medvetna om den här resursproblematiken. Vi
har inte i utskottet kunna bedöma om det ska vara 0,2 eller 0,1. Vi har
hört experter; polisen och personal från trafikavdelningen osv. Sedan
ligger det nära till hands att nämna den siffran eftersom den ingår i motionen. I Sverige och i andra länder har man just den siffran. Jag kan inte
svara för vad som är bättre 0,1 eller 0,2. Framförallt ger det ju en politisk signal om vilken riktning det är frågan om. Man ska vara mindre tolerant mot överträdelser i trafiken som kan ställa till fara för en själv och
andra.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Jag tycker att vi föredrar 0,1. Om inte för annat så
kan det vara bra att Åland står på en egen rad i dessa sammanhang och
får en framträdande roll kanske.
Centralt och viktigt, och som jag upplevde när jag själv jobbade som
polis, är detta med en promillehalt under 0,5. Om du idag blåser 0,5
åker du fast, du tappar körkortet. Jag har många gånger stått ner i Berghamn i Eckerö när en turistande familj kommer och fadern blåser runt
0,5. Man väntar en stund, han får blåsa en gång till och då blåser han
0,49. Sedan blåser han 0,49 en tredje gång och färden får fortsätta som
om ingenting skulle ha hänt. Om han däremot skulle ha blåst 0,5 två
gånger skulle semestern har blivit förstörd och körkortet borta flera månader kanske. Det är en viktig glidning här så att man inte slår med
släggan direkt. Man borde ta ett mellansteg här i lagstiftningen.
Ltl Olof Erland, replik

Det bör man absolut fundera på. Om det ska vara 0,1, 0,2 eller 0,15 kan
inte jag bedöma. Just denna stegvisa modell för de lindrigare förseelserna kan vara intressant. Det svåra problemet är grova överträdelser, där
ska man ha grövre artilleri när det gäller straffen.
Landskapsregeringen har ju kommit långt i lagberedningsarbetet.
Från den här debatten får de vägkost att gå vidare och ganska snart
komma med en framställning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Det låter på ltl Olof Erland som att det snart kommer en
framställning från regeringen om en sänkning av promillegränsen. Trafikminister Veronica Thörnroos har offentligt sagt att hon inte vet hur
hon ska göra i den här frågan. Hur ska hon då kunna komma med en
framställning som vill sänka promillegränsen? Här behövs ett politiskt
beslut sade ltl Olof Erland. Jag menar att det är bra om vi i lagtinget nu
idag kan rösta om det här och ta ett beslut så att trafikministern vet på
vilket ben hon ska stå i den här frågan.
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Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Kommer ltl Åke Mattsson med ett förslag om 0,1 så måste
vi ta ställning till det. Kommer det ett förslag om 0,2 så måste vi ta ställning till det. Jag hoppas för min del att landskapsregeringen mot bakgrund av den allmänna bedömningen hos en majoritet tar steg för att
förbättra trafiklagen. Men också gör dessa bedömningar som vi har sagt
i utskottet. Ska andra gränser sänkas? Ska man ta in sjötrafiken i det
hela? Ska vi ha detta med förseelse? Eller vad ska det vara? Jag tycker
att debatten kommer att visa åt vilket håll det ska gå. Lagutskottets majoritet har också gett mandat till landskapsregeringen att se över de här
sakerna. Jag är optimistisk att det finns en majoritet i lagtinget att landskapsregeringen går in för en förändrad trafiklag.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Det känns som det är väldigt svårt att få ett klart besked
från ltl Olof Erland. Det visar ju också lagutskottets betänkande. Argument efter argument i själva texten talar för en sänkning, men sedan kan
man inte riktigt komma till skott och säga hur man vill ha det. Vilken är
lagutskottsordförandes egen personliga åsikt i den här frågan? Vill han
ha en sänkning av promillegränsen? Eller ska vi fortsätta utreda och se
och ta in alla möjliga andra saker i den här frågan?
Ltl Olof Erland, replik

Som jag sade här tidigare så är det lagstiftning som vi ska ta ställning
till. Det är ju till lagstiftningsförslaget som man säger ja eller nej.
När det gäller min åsikt så omfattar jag utskottets betänkande, att
man ska överväga den här gränsen kombinerat med att man gör det till
en förseelse. Jag tycker det är tydligt och klart. Att jag personligen ska ge
besked är av mindre intresse. Jag har en röst här i lagtinget, liksom alla
andra. Vi ska föra fram argumenten. Jag är tacksam för att jag åtminstone för fram argument som går i en viss riktning. Det är precis det
som det ska handla om.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Katrin Sjögren, replik

Herr talman! Jag tycker att lagutskottets ordförande och lagutskottet
har presterat ett mycket bra betänkande. Jag ser betänkande och debatten som en viktig del i den här processen och en möjlighet att driva den
här frågan vidare.
Från förra mandatperioden är det nu fler och fler lagtingsledamöter
som omfattar en sänkning av promillegränsen. Jag har goda förhoppningar om att vi kommer att sänka promillegränsen under den här
mandatperioden. Jag tycker att det är ett mycket bra betänkande som
lagutskottet har presterat.
Ltl Olof Erland, replik

Tack för det, på lagutskottet vägnar. Det finns starka känslor för och
emot olika gränser, olika straff och alkoholpolitiken. I lagutskottets arbete har vi försökt hitta argumenten. Jag tycker att argumenten är
starka när det gäller erfarenhet av det svenska systemet. Det har åt1260

minstone fått mig att klarna i min uppfattning. Det är samma sak med
lagtinget, det är viktigt att argumenten för och emot kommer fram här
och att landskapsregeringen lyssnar. Det gör man säkert eftersom man
långt har förberett det här. Trafikminister Runar Karlsson ledde väl den
här kommittén. Sedan finns det kanske även andra synpunkter, vilka är
viktiga att kommer fram här och inte att lagutskottets betänkande blir
någon sorts utgångspunkt. Det är argumenten som är viktiga.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Diskussion avbryts och återupptas kl. 12.15.
Talmannen
Plenum fortsätter.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Talman! Utskottet har behandlat den motion som jag har lämnat in angående
att landskapsregeringen skulle ändra vägtrafiklagstiftningen för att införa en
möjlighet för domstolen att som alternativ till körförbud utdöma krav på alkolås. Detta är något som utskottet har arbetat med. Jag har faktiskt tidigare
lämnat in en liknande motion. Det här är den andra motionen i samma
ärende. Vi har också haft andra initiativ, vi har haft frågor i frågestund och
enkla frågor som handlar om vad man gör i det här ärendet.
Nu har utskottet kommit med ett betänkande där man säger: ” Enligt utskottets mening är ett införande av alkolås förenat med relativt stora kostnader eftersom ett tvång till alkolås måste förenas med ett behandlingsprogram för att vara långsiktigt verkningsfullt. Dessutom konstaterar utskottet
att det finns vissa möjligheter att tekniskt kringgå låset bland annat genom
att någon annan person hjälper till att starta bilen”.
För det första när det gäller det första stycket på sidan 3 under alkolås så
säger man: ” I Sverige har den som misstänks för rattfylleri möjlighet att
ansöka om att delta i ett alkolåsprogram istället för att förlora körkortet. I
alkolåsprogrammet krävs bland annat att föraren under färd också måste
blåsa vid slumpmässigt återkommande kontroller”. Det som utskottet säger
att man kan kringgå faller alltså på det första styckets senare mening, där
man säger att de måste blåsa vid slumpmässigt återkommande kontroller.
Det finns en kontroll av det. Det faller på teorin i utskottets betänkande, tycker jag.
Att det är förenat med stora kostnader kan vara sant. Men det är ju den
personen som har druckit, kört full, åkt fast och fått en dom som ska betala
det. Vi ska tänka att det kostar att dricka också. Månne man inte skulle ha råd
att betala? Det är ju inte upp till domstolen att avgöra det. Det finns ett domslut och det ska man efterleva. Jag tycker inte att det i sig är ett vägande skäl
att säga nej till intentionen i motionen.
Om man idag åker fast för grov rattfylla så har åtminstone jag den uppfattningen, rätta mig om jag har fel, att man får ett obligatorium att man ska gå
på behandlingsprogram för att få körkortet tillbaka. Det finns redan idag.
Den åsikten har utskottet och det faller på att det redan idag är förknippat
med behandlingsprogram och attitydförändring för att få återfå körkortet.
Man kan konstatera att man i Sverige säger, som har kommit längst med
alkolås, att utbildning plus alkolås är den bästa kombinationen för det bästa
resultatet. Det är en mycket effektiv metod, särskilt för dem som åker fast för
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återfall. Det här är ett effektivt sätt för yrkestrafikanter. Det här tar också ner
arbetsplatsolyckor för dem som kör rattfulla i yrket.
Det skulle vara intressant att höra utskottet varför man inte går in för det
här? Jag upplever att utskottet har en negativ skrivning. Vilka fakta har man
tagit del av för sin uppfattning? Jag vill också höra en närmare och ingående
analys av de fakta som man har tagit del av för att komma fram till slutkontentan att det inte är verkningsfullt? Jag har en annan uppfattning än utskottet, tack.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Jag begärde närmast replik för att ge mitt stöd till
den här motionen. Jag tycker att alla initiativ som man tar för att stoppa
rattfylleriet är viktiga. Det är bra att det här är ett led bland många. Det
börjar bli en etablerad metod som man använder sig ganska mycket av i
Sverige. Jag stöder det i komplement med annat.
Detta med leverprover, som man tar vid grovt rattfylleri, är också ett
sätt att försäkra sig om att missbrukaren inte har alkoholproblem för att
ha körrätten kvar. Man kan spela lite med den biten. Jag tycker ändå att
det är ett bra alternativ fast man kan kringgå detta med alkolås.
Människors utslagning och färd neråt beror på att man har tappat arbetet, man har dålig ekonomi och när man sedan kör rattfull så drabbar
det inte alla lika jämlikt. Vissa människors samlade årsinkomst går åt till
alkolås medan det för andra är en spottstyver att köpa ett alkolås. Där
har vi ett problem.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag tackar för stödet från ltl Åke Mattsson. Jag får återkomma
återigen och återigen med den här frågan tills vi här i kammaren är
mogna att ta den här förändringen och att gå in för det.
Vad beträffar den här kostnaden, kan man då vara yrkesverksam?
Kan man då återgå till jobbet? Om man t.ex. är en yrkeschaufför så får
man också en inkomst som gör att man kan betala alkolåset. Jag tror
inte att det är den biten som ska stoppa det här försöket. Man kan också
göra detta som ett försök. Jag tror inte att det är den svåra biten. Det är
nog mera lagtingets attityd till det här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Jag stöder också idéerna med alkolås. Jag kan glädja vtm
Gun-Mari Lindholm med att säga att redan när man motionerade om
det här för ett par år sedan så tog jag fasta på den här idén. Jag hade
även dessa idéer tidigare. Som trafikminister så initierade jag redan då
ett lagpaket där alkolås ingick och som nu ligger hos lagberedningen.
Vad som har hänt sedan jag slutade vet jag inte. Jag kommer i mitt anförande att mera utveckla idéerna runt alkolås. Jag tror också att när tekniken finns så ska den också användas. Det här skulle verkligen ha verkningar i praktiken, det vet man. Jag stöder dessa idéer. Hur vi kommer
dit återstår att se.
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Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det gläder mig att höra det här. Vi är fullständigt överens. År r
2003 motionerade jag första gången om detta. Jag vet också att man införde alkolås under den tiden på någon av landskapets bilar, vilken jag
också haft förmånen att köra. Jag vet hur det fungerar i praktiken. Det
är väldigt synd att höra att det fanns en lagframställning som inte har
gått vidare. Jag ser fram emot att få höra den presentationen som ltl
Runar Karlsson kommer att ha under dagen.
Ltl Runar Karlsson, replik

Framställningen ligger väl antagligen hos lagberedningen. Jag antar att
man jobbar på den. Det har ju redan påbörjats inom vissa områden. Vi
har ju redan lagstiftat om att införa alkolås vid körningar av skolbarn.
Jag är lite osäker på om det har trätt ikraft eller om det kommer att
träda ikraft här i höst. Det beslutet finns, det visar att tekniken finns och
alkolåset kommer att verka jättebra där. Det är bra om man kan få in alkolåset i andra former när man har kört rattonykter. Jag är övertygad
om att det inom sinom tid kommer att vara standard i bilarna, bara utvecklingen går så långt runt omkring oss så att man accepterar att alla
måste köra nyktra i trafiken. Det kommer då att bli en enkel grej i bilarna. Men fram till dess måste vi på alla sätt försöka förhindra att man kör
onykter. Jag tycker det är bra att man har åstadkommit alkolås när det
gäller körningar av skolbarn i alla fall.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! På det sättet är det lite tråkigt, man ska vara utrustad med väldigt mycket tålamod när man försöker komma med initiativ som blickar
framåt. Det tar väldigt lång tid. Så är det om man försöker vara föregångare och ta politiska initiativ. Jag hoppas att det här ska lösa sig i
framtiden. Det skulle behöva gå lite snabbare än vad det har gjort från
det första initiativet 2003.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! Jag uppskattar verkligen att lagutskottet har behandlat min
motion från mars 2008 om att sänka promillegränsen för rattonykterhet från
0,5 till 0,2 promille.
Den här motionen ligger verkligen rätt i tiden. Det pratas mycket promillegränser just nu i våra omkringliggande regioner. I Sverige har man haft en
diskussion om att sänka promillegränsen för roderfylla till 0,02. Just idag,
just nu klockan tolv, överlämnar en arbetsgrupp lett av regeringsrådet Eija
Mauno, ett arbete som tar fasta på att man ska sänka promillegränsen i Finland från 0,5 till 0,2 promille. Den här rapporten överlämnades nu klockan
tolv till trafikministern Anu Vehviläinen. Det är en väldigt aktuell diskussion
som vi just nu håller här.
När man läser lagutskottets betänkande så visar texten klart och tydligt att
det är dags nu. I betänkandet staplas argumenten upp ett efter annat. Det
sägs bland annat att olycksrisken ökar betydligt från 0,35 promille alkohol i
blodet. Det sägs att en majoritet av befolkningen i Finland understöder en
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sänkning. Erfarenheten från Sverige visar att andelen rattfyllerister har
minskat och fördömande av rattfylleriet har ökat sedan man införde en sänkning där. Också erfarenheter från USA, där man i vissa stater har infört en
lägre promillegräns för unga bilförare, visar att singeldödsolyckorna nattetid
minskat med 20 procent jämfört med andra delstater. Det finns massor, massor av tunga, kloka, förnuftiga och vetenskapliga uppbyggda argument som
talar för en sänkning av promillegränsen.
Nu har alltså den här tanken också kommit till Finland. Polisöverdirektören i Finland, Mikko Paatero, gick i februari ut och sade att vi behöver sänka
gränsen för både ratt- och roderfylleri.
Varför vill man då i Finland sänka promillegränsen? Ja, det är för att man
vill öka säkerheten för unga bilförare. Man har nämligen inte lyckats med att
minska trafikdödligheten bland den här målgruppen trots att man överlag
har fått en bättre trafiksäkerhetsutveckling i Finland.
I Sverige, Norge och troligen snart i Finland också är gränsen 0,2. Ska vi då
ha har kvar gränsen på 0,5 promille på Åland? Ålandsbilden som sprids i vår
omvärld med övergångsställen där man hoppar från klippa till klippa och
rusningstrafik där kanotister glider fram över ett spegelblankt vatten, ska vi
ha vilda västern bilder då också? Kom hit, så kan ni både dricka och köra bil!
Nej, det tror jag inte.
Lagutskottets ordförande framförde att landskapsregeringen håller på att
ta fram en framställning där man ska sänka promillegränsen. Jag skulle vilja
få detta bekräftat från den nya trafikministern. Vad den tidigare trafikministern, Runar Karlsson, tyckte vet vi redan. Men vi har inte fått höra här i
lagtinget hur minister Veronica Thörnroos ställer sig till det här.
Jag har fått många hejarop för det här initiativet. Jag känner att det finns
ett stort stöd ute i det åländska samhället för en sänkning av promillegränsen.
Det har även förklarats för mig att begränsningen innebär en inskränkning
av människors frihet. Jag skulle säga att det är företrädelsevis män som inte
har egna barn som driver den här linjen. Jag har fått höra att en sänkning är
ett tecken på ett utökat förbudssamhälle. Men nej, det är det inte alls. Jag
tycker att det ger en klar och tydlig signal att ålänningarna värnar om trafiksäkerheten. Vi, som lagstiftande församling, tydliggör att alkohol och bilkörning inte ska kombineras.
Min bild av motståndet är att det främst finns inom det manliga segmentet. Det är främst de som protesterar allra högst mot en sänkning av promillegränsen. De som gör sig skyldiga till rattfylla i stor utsträckning är också
män. Enligt forskning är nio av tio, som kör rattfulla, män. Kvinnornas antal
ökar också varje år, kan jag påpeka.
Jag har tittat på fakta ifrån Finland, där redovisar man att 1 bilist av 600 är
rattfull och har över 0,5 promille i blodet. Men 1 av 150 har mellan 0,2 och
0,49 promille i blodet. Det är ganska många, var 150:e bilist är alltså påverkad. Det tycker jag att är mycket allvarligt. Vi vet att körförmågan försämras
betydligt redan vid alkoholhalter på 0,2 promille. I synnerhet gäller detta
unga bilförare som kanske ännu inte är så vana att köra bil och vissa av deras
reaktioner har inte hunnit bli automatiserade.
Den nuvarande gränsen på 0,5 ger helt fel signaler. Idag är det helt accepterat att köra efter att man har druckit lite alkohol. Förarna kan idag mycket
bättre räkna ut hur mycket öl eller vin de kan dricka och ändå köra bil.
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Detta är helt förkastligt. Uppluckringen av normerna har förändrats. När
man gjorde en undersökning bland ungdomar 2005 uppgav 30 procent av de
tillfrågade ungdomarna mellan 18 och 24 år att de kör efter att ha druckit två
öl.
Den ”promillemiddag” som ordnades här i lagtinget försommaren 2008 visade ju helt tydligt att det krävs ganska många portioner alkohol för att ledamöterna inte skulle klara gränsen på 0,5 promille. Det vet ni själva, ni som
deltog i den här tillställningen.
Om lagtinget nu skulle kunna enas om att sänka promillegränsen till 0,2 så
skulle vi kunna få fram en attitydförändring i samhället. Det skulle inte vara
lika lätt och inte lika acceptabelt att dricka och sedan köra. Vi får en minskad
acceptans och de unga som växer upp får förhoppningsvis en annan inställning till när man kan dricka och när man kan köra.
Jag instämmer med lagutskottets ordförande att det krävs ett politiskt beslut. Det skulle vara väldigt bra om vi lagtinget kan ge tydliga och klara signaler om hur regeringen ska kunna gå vidare med det här. Jag tycker att det är
bra att vi kan få en omröstning.
Men jag undrar om vi borde ha en bordläggning över sommaren för att
också kunna se hur det utvecklar sig för Finland och den rapport som arbetsgruppen för fram. Jag föreslår att det här ärendet bordläggs till den 8 september. Tack, herr talman.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det är ett sociologiskt intressant fenomen att det är män
som överskrider gränserna och missbrukar alkohol. Men det är också ett
intressant fenomen att socialdemokraterna säger att män är orsaken till
att det inte är någon sänkning av promillegränsen. I ett radioprogram i
radio Åland sade ltl Sundback att det är irrationella och känslomässiga
män som förhindrar en sänkning. Är det en etablerad sanning inom ert
parti? Jag skulle vilja påpeka att i lagutskottet sitter det fyra män som
har talat för förbud av alkohol på offentliga platser och att det ska möjliggöra andra straffsatser för 0,2 promille. Är det den typen av politik ni
vill driva detta med?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Carina Aaltonen, replik

Om man vill vara lite lustigt kan man säga att vi tycker så mycket om de
här unga pojkarna att vi värnar om deras trafiksäkerhet. Det finns faktiskt forskning från vår omvärld som visar att det är just unga män, mellan 30 och 39 år, som främst åker fast för rattfylleri. Beträffande den här
gruppen är det ändå ungefär 60 procent som åker fast i kontrollerna
som har grava alkoholproblem. Men det är också mest män. Det är
ingenting som socialdemokraterna har hittat på. Det finns forskning
som stöder det här, tyvärr, ltl Erland.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Till den delen är faktiskt socialdemokraterna sakliga. Det
har vi också sett i utskottsbehandlingen. Men jag förundrar mig över att
man skyller på att 0,2 gränsen inte har blivit av på grund av att män är
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irrationella och känslomässiga. Jag vill säga att vi fyra män i utskottet
har diskuterat. Rationellt har vi kommit fram till att vi ska ge en signal
om alkoholkonsumtion i parken. Rationellt har vi kommit fram till att
landskapsregeringen borde överväga 0,2 promille och att man skulle ha
en ny straffmöjlighet, rattonykterhetsförseelse. Är detta irrationellt och
känslomässigt just till den delen?
Ltl Carina Aaltonen, replik

Jag måste ha trampat på en väldigt öm tå här, när ltl Olof Erland reagerade så starkt på just det här uttalandet.
Om man tittar på vem som har godkänt den här motionen så är det en
kvinna medan det är fyra män som inte har godkänt den här motionen.
Det tycker jag talar sitt tydliga språk; män skyddar varandra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Fredrik Karlström

Herr talman! Det här är ett ärende som har bordlagts många gånger och aldrig kommit upp till debatt. Det är kul att debatten förs idag och att vi har möjlighet till debatt också i september.
Jag har en hel del åsikter om dessa motioner som lagutskottet har behandlat. Jag tänkte börja med hur jag ser på lagstiftning överlag och vad vi håller
på med i den här salen.
Idag är trenden den i lagtinget att mer och mer ska förbjudas. Det i sin tur
gör att det egna förnuftet och ansvaret mer och mer fråntas när fler och fler
situationer ska regleras i lag.
Problemen som uppstår när man detaljlagstiftar är att det blir omöjligt att
lagstifta om allt som är besvärligt eller kan vara farligt och att andra situationer uppstår som också borde lagstiftas om. Det blir till slut en parodi där
befolkningen omöjligt kan veta vad som är rätt eller fel, lagligt eller olagligt.
Jag tänkte nämna några exempel. Det senaste som förbjöds var att dela på
en flaska vin exempelvis på gräsmattan vid Nabben. Förbudet tillkom eftersom lagstiftaren ville göra något åt alkoholdrickandet och drogsituationen
på Åland. Därför infördes förbudet, däremot är det fortfarande tillåtet att dela
på en flaska vin eller två på badstranden i Möckelö, bara en liten bit därifrån,
eftersom det inte ligger inom ett område begränsat av en tätortskylt!
Ett annat förbud som vi nyligen infört är att prata i telefon i bilen. Nu är
det förbjudet att prata i telefonen om du håller telefonen i handen. Däremot
är det fortfarande tillåtet att köra bil och prata i telefonen om du har den
fastklämd mellan axeln och örat. Samtidigt som du pratar i telefon kan du om
du vill äta en glass. Det är helt lagligt, men att hålla i telefonen och prata det
är förbjudet. Ser ni problematiken när vi lagstiftar så i detalj? Det uppkommer andra situationer som också borde lagstiftas om. Alltså vi borde lagstifta
om att det är förbjudet att äta glass i bilen. Men det är ohållbart.
Det jag försöker säga är att man inte ska lagstifta i detalj om vad som får och
inte får göras. Det fanns redan lagar och förordningar som reglerar dessa två
exempel. Du har skyldighet att, under alla situationer, ha kontroll över din
bil. Om du pratar i handsfree, blir upprörd av samtalet, tappar kontrollen
och orsakar en olycka är det enligt lagen ditt fel.
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Det finns en lag om allmän ordning som säger att du inte får bete dig hur
som helst på allmän plats. Delar du exempelvis på en flaska vin i solnedgången på Badhusberget stör du knappast någon och polisen ska lämna dig i
fred. Gör du det nu efter 1 juni så är det förbjudet, även om ni sitter där helt
själva, nu ska polisen ingripa och bötfälla. Drack du däremot, före den nya lagen trädde i kraft, så mycket att du blev oredig och började störa den allmänna ordningen så fanns det lagrum för polisen att ta flaskan av dig, ta dig
till stationen och även ge dig böter. Alltså vi har gått in och lagstiftat i detalj
som till slut blir en liten parodi.
Majoriteten i lagtinget har alltså stiftat lagar som förbjuder dig göra det du
vill även om du inte ställer till oreda, oljud eller är fara för någon annan. Det
tycker jag är felaktig lagstiftning och något vi inte ska hålla på med. Vi bör
sluta med det.
Nästa lag som nu ska upp till behandling är bland annat ltl Carina Aaltonens motion om att sänka av promillegränsen till 0,2. Det är jag också emot.
Varför? Det handlar inte om att jag anser man ska dricka alkohol och köra bil,
för det tycker jag att man inte ska göra. Det handlar om att man inte ska lagstifta så att vanliga, hederliga, ordningsamma människor ska bli kriminella
rattfyllon bara för att man vill komma åt ett annat problem. Problemet är inte
de som druckit ett glas vin till middagen. Problemen som vi har på Åland är
de som kör bil grovt rattfulla om och om och om igen. Det var nyligen ett fall i
tingsrätten där en person som hade kört 8 gånger.
Jag vill påstå att lagtinget silar mygg och sväljer elefanter. Min motion
nummer 56 förslås förkastas, alltså min motion som säger att man ska ta bilen av den som kör återkommande grovt rattfull. Det är en motion som skulle
åtgärda problemet. Utskottet väljer dock att inte göra något åt det verkliga
problemet. Utskottet skriver nämligen så här: ”Frågan om åtgärder för att
fordon ska kunna förverkas som en påföljd för rattfylleri konstaterar utskottet att frågan är komplicerad ur behörighetssynpunkt eftersom äganderätten berörs. Ett förverkande behöver inte heller vara speciellt verkningsfullt med beaktande av att fordon kan både lånas och hyras”. Äganderätten
berörs? Utskottet anser alltså att det är viktigare att en återkommande grovt
rattfull får behålla bilen p.g.a. att äganderätten berörs? Skärp er lagutskottet!
Som jag läser ert betänkande så resonerar ni alltså så här: Eftersom det är en
komplicerad fråga och äganderätten berörs så väljer man att inte göra något
åt problemet utan de personer som återkommande kör grovt rattfulla ska
fortsättningsvis ha möjlighet att göra det.
Argumentet om äganderätt anser jag att utskottet inte kan hänvisa till. Berätta för mig varför man kan förverka vapen, båt och bragder ifrån den som
begår ett jaktbrott men inte en bil av den som är en livsfara på våra vägar?
Varför diskuteras inte äganderätten när det kommer till straffen för jaktbrott? Återigen sila mygg och svälja elefanter. Om du skjuter en vårfågel olagligt är det alltså ett värre brott än att återkommande köra grovt rattfull, i alla
fall är det så mycket värre ur majoritetens synvinkel, att vid jaktbrott kan
äganderätten frångås, men inte om man framför ett motorfordon grovt rattfull om och om och om igen.
Jag har tidigare lämnat in en motion som majoriteten har förkastat. Den
gick ut på att justera straffskalorna. Det här är också ett typiskt exempel.
Utskottet vill däremot införa straff där det inte är eller har varit något problem. Utskottet föreslår att landskapsregeringen bör överväga att införa ”ratt1267

fylleriförseelse” för den som för ett motordrivet fordon efter att ha förtärt alkohol så att alkoholhalten under eller efter färden uppgår till minst 0,2 och
högst 0,5 promille i blodet.
Utskottet vill att polisen ska sätta resurser på att straffbelägga, frihetsberöva och framförallt skuldbelägga de personer som blåser 0,21 promille. De
ska alltså dömas till att i folkmun bli kallade rattfyllon. Jag kan säga att ingen
är berusad vid 0,21 promille.
Jag anser, som jag sade tidigare, att man inte ska dricka alkohol och köra
bil. Jag anser också att man inte ska stifta en massa lagar för att döva lagstiftarens samvete bara för att man inte vågar ta tag i det verkliga problemet. Det
här är samma sak som med förbudet att dricka alkohol i parkerna. Problemet
är droger och narkotika. Lagstiftningsresurserna sätts på att förbjuda vanliga,
ordningsamma personer att dela på en flaska vin i solnedgången på Badhusberget.
Jag har förespråkat strängare straff för langning och försäljning av narkotika samt att mer resurser ska överföras till polisen för bekämpande av narkotika. Jag förespråkar konkret att man ska ta bilen av dem som återkommande
framför fordon grovt rattfulla. Då sker en förändring och våra vägar blir säkrare. Det vill inte majoriteten, ni vill införa fler och strängare lagar som begränsar den vanliga människans rörelsefrihet, men inte löser det verkliga
problemet.
Det är inte rimligt att man ska frihetsberövas vid 0,21 promille. Man är
inte onykter vid 0,21 promille.
Jag har en artikel från Svenska Dagbladet från något år tillbaka sedan
framför mig. Det är många som hänvisar till utredningar och vetenskapliga
fakta. Artikeln handlar om rattfylleriolyckorna i Europa. Det är intressant,
Sverige införde 0,2 promille 1999, men efter det har Sverige haft sämst utveckling av rattfylleriolyckor i hela Europa. Det visar en rapport från det
Europeiska trafiksäkerhetsrådet ETSC. Ni får gärna läsa artikeln sedan. Enligt rådet har dödsolyckorna p.g.a. rattfylleri ökat med 12 procent i Sverige,
trots att Sverige alltså har 0,2 promille, och är det mest alkolås tätaste landet
i Europa. Det visar att vi inte har fokuserat tillräckligt på åtgärder för att
minska rattfylleriet, säger Nils-Petter Gregersen trafikchef på NTF. Varför
har man inte gjort det? Ja, för att man tycker att lagstiftaren har satt en gräns
från 0,5 till 0,2 och i och med detta så har man gjort allt som man behöver
göra. Vad har det resulterat i? Ja, att rattfylleriolyckorna har ökat i Sverige.
Länder som Tjeckien, Belgien och Tyskland har reducerat sin andel av
dödsolyckor p.g.a. av rattfylleri med ca 10 procent. Under samma tid har Sverige, som ensamt land i Europa, ökat sin andel med ungefär lika mycket eller
närmare bestämt 11,6 procent. Vad har då de andra länderna gjort? Ja, NilsPetter Gregersen säger att i Sverige har man inte fokuserat på att informera
allmänheten, man har inte satsat på undervisning i skolorna och annonskampanjer osv. Man har i Sverige förlitat sig på frivilliga organisationer som
ska föra fram meddelandet. I Sverige har man lagstiftat från 0,5 till 0,2 promille, alltså det området som inte innebär problem. Trafikolyckorna med
rattfulla människor ökar i Sverige. Statistiken visar att medelpromillehalten
är runt 1 promille för rattfulla personer som åker fast och som har varit med i
en trafikolycka. Precis det vi vet, att det är de som har för mycket alkohol i
blodet som orsakar trafikolyckor. I dödsolyckor är medeltalet omkring 1,5
promille
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I Sverige tog man fram stora kanonen och sänkte från 0,5 till 0,2 och ansåg
att man gjorde något bra. Utredningen från europeiska trafiksäkerhetsrådet
visar att olyckorna ökade. Med statistik så kan man visa lite vad man vill.
Enligt de siffror jag har så kör 99,8 procent nyktra. Det är alltså 0,2 procent som är onyktra i trafiken. Hos förare som fastnat i svenska polisens kontroller är den genomsnittliga promillenivån kring 1 promille, i dödsolyckor är
den genomsnittliga promillenivån 1,5.
Problemet är inte, som jag hela tiden har försökt hävda, dem som har mellan 0,2-0,5 promille i blodet. Problemet, som vi har särskilt på Åland, är dem
som återkommande kör grovt rattfulla. Min motion att ta bilen av dem är det
enda som verkligen ger effekt direkt.
I tidningarna i morse kunde vi läsa att polisen går på knäna. De har inte
resurser att följa våra nuvarande lagar. Ska vi ytterligare öka polisens arbetsbörda med att jaga dem som har 0,21 promille i blodet? Jag tycker att vi ska
sätta resurserna på att ta dem som har 1-2,5 promille och återkommande kör
grovt rattfulla. Det är de personerna som är fara för medtrafikanterna och
inte den personen som dricker ett glas vin till middag och ev. en timme senare kör hem.
Jag är för att man ska ha kvar gränsen på 0,5, alternativt att det ska vara
0,0 promille, nolltolerans. Sänker vi det till 0,2 så ser jag det som ett hyckleri
i alla fall. Då ger man folk möjligheten att dricka ett glas vin till middagen och
köra hem.
Jag anser att det ska vara nolltolerans i trafiken eller så ska vi ha det som vi
har det idag, 0,5, eftersom det inte har varit ett problem på Åland. Det finns
ingen som kan hänvisa till ett fall eller flera, där någon har blåst mellan 0,2
och 0,5 och orsakat en trafikolycka. Det är fakta.
Sedan kan man göra som i Sverige sänka från 0,5 till 0,2 och slås sig för
bröstet och säga; titta vad vi är duktiga, vi gör något åt alkoholproblemen här
på Åland. Men det är inte där som resurserna ska sättas. Sätt resurserna på
dem som kör grovt rattfulla, sätt resurserna på att uppmana och informera
om att man inte ska dricka alkohol och köra bil. Det är min slutsats av detta.
Lagutskottet gör helt fel när de förkastar min motion. Lagutskottet gör
också helt fel när man förkastar Gun-Mari Lindholms motion. Enligt NilsPetter Gregersen på NTF i Sverige är det mest progressiva man kan göra att
jobba för att flera alkolås införs i flera bilar. Trafiksäkerhetsverkets högsta
önskan var att alkolåsen skulle vara Sveriges huvudfråga när Sverige var ordförandeland i EU 2009. Nu blev det inte så, men det är i alla fall var trafiksäkerhetsverket i Sverige anser.
Jag stöder en bordläggning, så att vi får diskutera detta igen i september.
Tack, herr talman.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Det var ett långt anförande. Jag är till vissa delar
överens med ltl Karlström. Det är närmast när det gäller nolltolerans.
Rattfyllerister är ett problem i trafiken. Det är lite så att det man inte vet
så ser man inte. Mycket av det resonemang som ltl Karlström framför
visar att man inte har den kunskapen på området som man borde ha innan man uttalar sig här i salen. Bland annat när det gäller attityder och
inställningar. Det handlar om att ungdomar ska lära sig att man inte
dricker när man kör i trafiken, att man inte dricker en öl, man dricker
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ingenting och man går ut med det budskapet. Om man sedan har 0,2,
0,1 eller om man är tillfreds med 0,05 men budskapet ska vara att man
inte dricker överhuvudtaget. Det är det centrala.
Det är samma sak med ordningsproblemen i parkerna. Man lagstiftar
naturligtvis inte, som Karlström säger, för att förhindra någon att dricka
ett glas vin. Det är för gränsdragning för dem som beter så illa. När ska
polisen dra gränsen när det börjar gå över styr? Ska polisen stå och
vakta när de sköter sig och inte?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Fredrik Karlström, replik

Till det sista, så nu har majoriteten i den här salen lagstiftat att polisen
ska ingripa om jag sitter med min fru och tittar på solnedgången och
dricker ett glas vin på Badhusberget. Det kan man inte tolka på något
sätt. Nu har lagstiftaren verkligen satt ner foten och sagt att de inte accepterar det. Förut kunde vi ha gjort det. På många andra ställen i världen kan man göra det så länge som man inte stör någon annan och så
länge man inte ställer till oreda och påverkar någon annans frihet. Lagstiftaren på Åland har sagt att polisen ska sätta resurser på att ta fast
folk som delar på ett glas vin. Jag kan inte tolka det på något annat sätt
än att det nu är förbjudet att skåla in nyår på torget. Lagen är klar och
tydlig i det fallet.
Sedan till att man inte ska uttala sig om saker som man inte har kunskaper om, då tror jag att den här salen skulle bli ganska tyst. Det är
själva politiken i detta som är innehållet. Sedan kan man hänvisa till
olika undersökningar. Den här undersökningen som jag hänvisade till är
från europeiska trafiksäkerhetsrådet. Den undersökningen är klar och
tydlig och säger att rattfylleriolyckorna har ökat i Sverige de senaste tio
åren. I de andra länderna har olyckorna minskat.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! När det gäller bilkörning så är vi överens om att man
inte ska köra i trafiken när man har druckit. Man pratar om att ta bilen
av människor. Man bör ifrågasätta den sociala delen. En familj som är
utslagen p.g.a. alkoholmissbruk sedan tidigare, tar man bilen av den familjen så är det barnen och mamman i familjen som drabbas i de här
sammanhangen. En bil får du får en spottstyver idag. Man kan köpa en
ny.
När man pratar om frihet så är det väldigt underligt att i vissa partier
när det gäller vissa argument som handlar om alkohol så är det fruktansvärt viktigt att man ska få dricka alkohol överallt, när som helst och
att friheten är tillgången på alkohol. Den som är beroende av alkohol är
inte fri, den är verkligen fast. Med tanke på de människorna borde vi
visa lite respekt och medkänsla. Om det hjälper dem på traven så bjuder
jag gärna på att man sänker promillegränsen.
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Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Ltl Åke Mattsson och jag ser olika på det här. Jag anser att
vi ska ta bilen av dem som kör återkommande grovt rattfulla. Ltl Åke
Mattsson anser att det kan drabba tredje person om man blir av med bilen. Ja, det drabbar åtminstone tredje person om de är kvar på vägarna
och kör grovt rattfulla. Jag vill göra något konkret åt det problemet. Mitt
förslag är att ta bilen av dem som återkommande kör grovt rattfulla. Det
är uppenbarligen två skilda linjer som ltl Åke Mattsson och jag har. Sedan är vi helt överens om att man inte ska dricka alkohol och köra bil.
Det är jag absolut med på. Att sänka från 0,5 till 0,2 tycker jag är ett
hyckleri. Sänk till 0,0 då, sänk inte till 0,2, för då ger man fortfarande
möjlighet för folk att tolka att man kan dricka ett glas vin till maten och
köra sedan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Silar mygg, säger ltl Karlström om mitt förslag att sänka promillegränsen. Problemet med rattfylla är elefantlikt, som jag ser det. Vi behöver
verkligen ändra normen att man aldrig ska dricka och köra. Det verkliga
problemet är de grava alkoholisterna, säger Karlström. Ja, men över tid
så har de här personerna utvecklat sin alkoholism. Det sker ju inte över
en natt. Därför är inte det här problemet antingen eller, det är liksom
både och. Vi behöver göra många insatser. Att sänka promillegränsen är
en åtgärd, vilket jag också säger i min motion. Det måste också till andra
åtgärder. Ltl Karlströms motion om att beslagta bilen är ett sätt. Jag tror
att vi måste ha många åtgärder för att komma till rätta med det här.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Jag säger det igen, 0,2 är inte ett alternativ. Sätt 0,0 då.
Det är hyckleri att sänka det till 0,2 för då ger du fortfarande möjlighet
till att få dricka ett glas vin. Om du fick dricka ett och ett halvt förut, så
kan du dricka ett glas nu. Det blir fortfarande en tolkning. Hur ska
människor veta var gränsen går? De utredningar som jag har läst visar
att det har inte givit samma effekt som om man sätter resurserna på att
utbilda ungdomar, informera kontinuerligt och ha annonskampanjer
som visar vad som händer om du dricker alkohol i trafiken. Det är betydligt mycket mera effektivt än att lagstiftaren sänker från 0,5 till 0,2.
Om man tittar i Sverige så har trafikolyckorna, med inblandning av rattfylleri, ökat med 10 procent de senaste åren. I de länder som har 0,5 och
där man har satsat på information har antalet trafikolyckor sjunkit.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Det är tydligen inte så enkelt att ha gränsen på 0,0 eftersom mediciner,
karameller och t.o.m. mjölk kan ge utslag. Idag kan man dricka fyra glas
vin, minst. Vissa kanske kan dricka mera för att klara gränsen på 0,5.
Det är väl hyckleri att behålla den gränsen? En sänkning visar på en attitydförändring i samhället som ger klara signaler till oss ledamöter och
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speciellt till de ungdomar som växer upp att man absolut inte ska köra
och dricka.
Ltl Karlström är ett tydligt exempel på en av dessa män som vill stå
för den lilla vilda västern stilen på Åland, det är inte jag med på.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Att hävda att jag står för någon vilda västern attityd för att
jag vill bibehålla 0,5? De flesta länder i världen har 0,5. Europeiska Unionen, som jag vet att socialdemokraterna litar väldigt mycket på och ser
upp till när de kommer med någon rekommendation eller direktiv, de
förslår att det ska vara 0,5 i Europa. De inser att det förmodligen finns
en anledning till det. Det finns de länder som har 0,8, vilket jag tycker är
för högt. Vi är överens om principen att man inte ska dricka alkohol och
köra bil. Problemet är inte dem som har mellan 0,2 och 0,5, de orsakar
inte trafikolyckorna på Åland. De som orsakar olyckorna har 1, 2 eller
2,5 promille i blodet. Där tycker jag att vi ska sätta resurser och lagstiftning. Inte sätta resurser på att jaga vanligt folk som ev. blåser 0,21 och
med det blir ett rattfyllo, ska frihetsberövas och sedan ska man åka till
sjukhus för att ta ett blodprov. Det är inte i relation till brottet som är
begått att man ska göra på det viset.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Tack, herr talman! Man kan läsa statistik på många sätt. De uppgifter
som jag har hittat är att trafikolyckorna i Sverige har minskat. Det är
uppgifter från 2008. Jag vet inte sedan om Karlström har ännu nyare
uppgifter eller om uppgifterna är äldre? Men mina uppgifter visar att
trafikolyckorna har minskat i Sverige när man har gått ner till 0,2 promille.
Vad gäller EU kommissionens rekommendationer så är det 0,5 men
man rekommenderar 0,2 för yrkesförare och ungdomar.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Det är helt rätt att trafikolyckorna har minskat i Sverige.
Trafikolyckorna, ja, totalt sett har trafikolyckorna i Sverige minskat,
men, rattfylleritrafikolyckorna har ökat med tio procent. Det står ingenstans i de uppgifter som vi har att rattfylleriolyckorna har minskat. Det
hittar du inte tyvärr, ltl Ulla-Britt Dahl. De stora trafikolyckorna har
minskat. När man går in och tittar så har rattfylleriolyckorna ökat enligt
de utredningar som jag har framför mig.
Att sedan Europeiska Unionen rekommenderar 0,5 överlag och 0,2
till yrkeschaufförer och unga, ja okej, ha 0,0 då. Att säga att det är problem med mediciner, karameller och mjölk, om vi inte accepterar alkohol i blodet hos folk som är i trafiken. Då ska vi ha 0,0 då. Annars kommer det alltid att finnas en tolkningsmöjlighet. Jag ser återigen inte
detta som ett problem. Det är inget problem idag att vi har 0,5, som de
flesta andra länder i världen. Uppenbarligen vill man gå ett steg längre
och se till att personer som blåser 0,21 ska frihetsberövas, åka till sjuk-
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huset och man ska sätta polisresurser på dem så att inte polisen kan
koncentrera sig på de verkliga brotten.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Herr talman! Jag kan gärna gå med på 0,0. Det är inget problem, om ltl
Karlström ser det som ett problem att det är 0,2. Jag har förstått att det
kan vara problem med nolltolerans. Men nolltoleransen finns i östländer. För min del har jag inget problem att gå inför det. Jag kan också
tänka mig ett konfiskera bilen. Där ser jag också, lite på samma sätt som
ltl Mattsson, att man kanske har en familj som behöver bilen. Det är
kanske enkelt att köpa en bil för 400 euro eller någonting sådant men
jag tror inte att detta är det rätta.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Återigen, är det viktigare att familjen får fortsätta åka med den rattfulle
föraren än att man tar bilen av dem? Som ltl Ulla-Britt Dahl säger så kan
man köpa en ny bil för 200-300 euro. Gör det då, säger jag. Ta bilen av
dem och så de köper en ny bil. Då tar vi den bilen också om de åker fast
en gång till. Det är betydligt mycket klokare. Det räddar familjen och det
räddar dem som är på vägarna. Återkommande grov rattfulla ska inte
vara på våra vägar. Min motion åtgärdar detta. Förslaget som majoriteten lägger åtgärdar inte det, de kommer fortfarande att vara kvar på våra
vägar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag vill framhäva att lagutskottets betänkande inte är någon slutlig dom eller avgörande i den här frågan.
När det gäller förverkande av fordon har vi konstatera i vårt hörande
att det kan vara problem när det gäller äganderätten och vem som förverkar. Men varför göra den saken större än vad den är? Det finns argument för nolltolerans. Jag tror att man kan han nolltolerans om man
inte har mätinstrument. Men har man mätinstrument så blir det problem. 0,2 har visat sig ganska lagom i Norge och Sverige. Undersökningar visar att i Sverige har alkoholpromillen gått ner. I Norge har rattfylleriet minskat. Det finns tendenser. Det som ltl Karlström här företräder är väl en annan ideologi. Jag ser väldigt mycket detta som en social informations- och attitydfråga, att ändra folks beteende.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Jag håller med om att man ska försöka jobba på att ändra
folks beteende, att de absolut inte dricker alkohol och kör bil samtidigt.
I länderna i Europa har man genom riktade annonskampanjer i TV
och tidningar visat på hur det kan gå om man kör bil med alkohol i
kroppen.
Jag skulle vilja ha förtydligat av lagutskottets ordförande hur man resonerar att man inte tittar på äganderätten för att det är komplicerat?
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Sätt detta i relation till jaktbrotten. Jag har fortfarande inte fått något
förslag på hur man resonerar. De facto får man ta båt, bragd och vapen
när det gäller någon som bryter mot jaktlagen. Men enligt lagutskottets
betänkande så är det komplicerat att ta bilen av någon som kör grovt
rattfull eftersom det är en äganderättsfråga. Det om någonting är ett farligt vapen på våra vägar.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag tror att jag tidigare sade att vi inte har möjlighet att i
detalj undersöka den typen av behörighetsfrågor. Åtminstone för min
del kan jag lova att jag ska titta närmare på saken, om det här ärendet
blir bordlagt, för det är ju viktigt att vi kan reda ut det. För att förtydliga
lite, vi hör dem som jobbar med dessa frågor och vi förlitar oss på det
som de säger, att detta leder till problem i lagstiftningen. Vi meddelar
detta till lagtinget, men det är inte säkert att det är avgjort. Det är självklart att skulle förverkande av bilen vara ett effektivt instrument så är
det intressant. Vi har behandlat de här motionerna på det sättet att det
finns expertis och lagberedare som ska göra jobbet.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Jag tackar för det klargörandet. Jag lyfter på hatten också
för att man kan säga att man kan titta på detta en gång till och man kan
se det ur lite flera synvinklar efter debatten som vi har haft nu. Det är
bra att ärendet bordläggs till september. Då kan vi alla dra vårt strå till
stacken och försöka komma fram till vad som är det absolut klokaste. Är
det att ta bilen av dem som kör grovt rattfulla eller är det att sätta resurserna på dem som har 0, 21 promille?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Jag tycker att det är en uppgift som ltl Karlström använder sig av i sin argumentation som inte verkar vara riktigt trovärdig.
Det är uppgifterna om olyckor i Sverige. Vad jag vet så är Sverige det
land där man har lägst dödsolyckor i trafiken. Man har varit framgångsrik med att ganska länge nu kunna sänka antalet dödsolyckor. Om antalet rattfylleribrott har ökat så kan det vara en statistisk effekt eller det
kan bero på att folk eventuellt dricker mera. Men att det skulle bero på
att man har sänkt från 0,5 till 0,2, att det skulle det betyda att folk
dricker mera, den konsekvensen tycker jag inte att man kan dra av det
här.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Min argumentation utgår ifrån den artikel som jag läste.
Där står det klart och tydligt med svart stor text: ”Sverige har sämst utveckling av rattfylleriolyckor i hela Europa, det visar en ny rapport
ifrån europeiska trafiksäkerhetsrådet, ETSC. Enligt rådet har dödsolyckorna på grund av rattfylleri ökat med 12 procent i Sverige.” Detta
står klart och tydligt. Jag resonerar att lagstiftaren i Sverige tror att de
har gjort tillräckligt genom att de har sänkt från 0,5 till 0,2. Jag tror inte
att detta är vägen att gå. Tittar man på hur de andra länderna har gjort,
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enligt den här artikeln, så har de satsat mycket mera på information och
riktade åtgärder till skolor och till ungdomar. På så sätt har man fått folk
att förstå att man inte ska dricka alkohol och köra bil. Man säger i Sverige att man har förlitat sig på att de frivilliga organisationerna informerar i skolan. Från myndigheternas sida har man inte drivit frågorna och
inte informerat om hur farligt det är. Man tror att det räcker att man har
sänkt från 0,5 till 0,2. Den här utredningen visar att det inte det har
räckt till.
Ltl Barbro Sundback, replik

Om det är frågan om en procentuell förändring från ett datum till ett
annat så då förstår jag resonemanget. Men det är ju inte det enda man
kan dra slutsatser av. Man måste ju i varje land se hur frekvent antalet
rattfylla är per trafikbrott. Jag är alldeles övertygad om att det där inte
stämmer om man jämför t.ex. med Grekland och andra länder. Procentuellt kan det över året ha förändrats, ja. Men om det beror på att man
har sänkt så är det flera fall mellan 0,2 och 0,5 som kör än om man
skulle ha 0,5 enbart. Detta är det nog bara en lek med siffror. Att man
behöver informera mera i Sverige är säkert sant.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Ltl Barbro Sundback anser att mitt argument inte håller och att det är en
lek med siffror. Att det är en lek med siffror borde ju då också kunna
fungera som replik till ltl Carina Aaltonen. Jag hänvisar till en artikel
där det klart och tydligt står: ”Det visar att vi inte fokuserat tillräckligt
på åtgärder för att minska rattfylleriet, säger Nils-Petter Gregersen.
Medan länder som Tjeckien, Belgien och Tyskland har reducerat sin
andel av dödolyckor p.g.a. rattfylleri med runt 10 procent, har Sverige
som ensamt land i Europa ökat sin andel med ungefär lika mycket 11,6
procent”. Det står klart och tydligt. Sverige är det land som är sämst i
Europa och som har haft flest rattfylleriolyckor, trots att man har infört
0,2. Det är inte lösningen. Informera, gör som de andra länderna har
gjort och gå åt problemet istället för att skjuta mygg med kanoner.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Under diskussionen har ltl Carina Aaltonen föreslagit att
ärendet ska bordläggas till den 8 september och det har understötts av ltl Karlström.
Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet bordläggs till den 8 september. De personer som finns upptagna på talarlistan bereds ännu möjlighet att uttala sig.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! Efter det här är kraftfulla obundna gruppanförande önskar jag
klarlägga att särskilt avseende motion nr 36, sänkning av promillegränsen,
har inte vi hos oss någon partidisciplin. Det är osäkert om vi ha någon partilinje. Kära vänner, betrakta det här som ett personligt anförande.
Den första frågan gäller alkolåsen. Där är lagutskottet lite negativ och kritisk till det. Det kan man förstå om det vore en generell lagstiftning som motionären efterlyser. Det är ju faktiskt ett begränsat förslag som motionären
kommer med, att möjliggöra för domstolen att som alternativet till körförbud
utdöma krav på alkohollås i fordonet. Jag tycker det är motiverat. Vi har talat
om straffen här och försöken att påverka folk. Den här möjligheten kunde vi
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ge domstolarna. Lagutskottet tycker att det här kanske är ett slag i luften eftersom någon annan person kan hjälpa till att starta bilen. En sådan åtgärd
måste ju då vara en straffbar handling i sig. Det aktar sig folk för.
Den andra motionen än kollegan Karlströms förslag om förverkande av
fordon. Där kanske lagutskottet har varit onödigt otydlig när man blott skriver att man går emot detta eftersom äganderätten berörs. Enligt självstyrelselagen har vi numera möjlighet att ha strängare straff än vad man har i riket.
Däremot har vi ett problem i självstyrelselagens 27 § punkt 23, som anger att
det är rikets behörighet när det gäller verkställigheten av domar och straff.
Det betyder tydligen att den här bilen skulle förverkas till riket med allt vad
det innebär för problem och behov av överenskommelseförordningar. Visst
har lagutskottet rätt när de skriver som de skriver. Frågan är på många sätt
bekymmersam, inkluderande det som lagutskottet har framfört, att fordonet
kan vara lånat eller hyrt. Samt det som har kommit fram här i diskussionen
att familjen dessutom kanske är helt beroende av fordonet. När det gäller alkolås så tycker jag att lagutskottet har varit väl kritiskt. När det gäller förverkande av fordon tenderar jag att hålla med lagutskottet.
Sedan, för det tredje, tänkte jag ta upp motion nr 36, om rattonykterheten.
Körande på våra vägar och alkohol ska inte vara möjligt att kombinera. Enligt
min uppfattning ska vi ha en nolltolerans när det gäller körning och alkohol.
Det är mycket en attitydfråga som styrs av den lagstiftning vi har. Man kan
också påverka attityderna på många andra sätt och det ska vi naturligtvis
göra, från daghemmen, skolorna till familjerna. Vi vet hur familjekulturen är
till den delen i landskapet därför måste också lagstiftaren hjälpa till. Vid nolltolerans har jag för mig, med den forskning som finns, att 0,0 inte är en realistisk gräns eftersom det finns faktorer som gör att man kan hamna en hel del
över 0,0 utan alkoholintag. Då vore 0,1 ett alternativ som man kunde överväga, 0,2 är det som används och diskuteras i de nordiska länderna. Det är
rimligt att vi diskuterar den gränsen här också.
Jag har personligen tidigare varit emot en sänkning från 0,5 till någonting
lägre. Jag har tagit del av signaler från forskning och den har varit motsägelsefull. Här kom kollegan Karlström också med bevis för motsägelsefulla erfarenheter. Det vill jag för min del uppfatta som en mainstream i den information som vi får, särskilt nu när länder har infört en lägre gräns än 0,5, att det
har effekt. Det påverkar rattonykterheten åt rätt håll, att den minskar. De
praktiska erfarenheterna och den fortlöpande forskningen talar huvudsakligen i den här riktningen.
Det avgörande, att jag har ändrat uppfattning i den här frågan, är nog den
egna erfarenheten från testet som vi gjorde här i rummet utanför plenisalen
på ceremonieutskottets initiativ med vtm Gun-Mari Lindholm och ltl Fredrik
Karlström som primus motorer. Jag har tidigare under hela mitt liv fått information om att 0,5 tillåter att man tar en mellanöl eller ett glas vin. Skulle
man dricka mer riskerar man att komma över 0,5. Jag tror att det är många,
åtminstone i min bekantskapskrets, som har fått samma information sig till
livs genom åren. Efter det här testet vet jag att det inte stämmer. Vi var
ganska många som gjorde testet, 13-14 personer, och det stämde inte in på
någon. Det var några som var mera tåliga, dit hörde kollegorna Ehn och Karlström vilket ska sägas till deras fördel. Men vi andra som är lite bräckligt
byggda nådde mycket snabbare 0,2 och 0,5 procents gränsen. För mig personligen innebar 0,5 procents gränsen att jag klarade en snaps och tre glas
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vin. Då var jag fortfarande under 0,5 när det hade gått en halvtimme från det
sista glaset vin. Då var jag nog ganska lullig, kära vänner. Då skulle lagstiftningen tillåta mig att sätta mig i bilen och köra. Jag skulle inte ens komma på
tanken att göra det. Jag har faktiskt kört några gånger med den ”gamla regeln”, när jag har druckit en mellanöl eller ett glas vin. Visserligen har jag låtit det gå en tid, men jag har gjort det och har haft jättedåligt samvete. Jag
tror att folk ungefär tänker på det här sättet. Att man möjligen kan änka sig
att dricka det som är tillåtet. Med 0,2 så blir det kanske möjligt med ett glas
vin eller en mellanöl för åtminstone de flesta, med rimliga kroppsbyggen.
Men vi visar i alla fall ifrån lagstiftarens sida att vi önskar närma oss nolltoleransen även via lagstiftningen. 0,5 ligger alltför långt ifrån nolltoleransgränsen har det visat sig här i lagtingets eget test.
Dåvarande landskapsregeringsledamoten, förra ministern Runar Karlsson,
gjorde ett eget test läste vi på tidningen och vi såg bilder. Jag förstod att det
var ungefär samma effekt på honom som på mig, av bilderna att döma.
Då kommer jag till förslagen. Lagutskottet föreslår att man skulle gå en
mellanväg så att man skulle överväga att införa rattfylleriförseelser. Man talar
inte om vilken straffsatsen skulle vara på det. Jag förstår att det kan vara böter eller någonting sådant för ett alkoholintag som ger utslag mellan 0,2 och
0,5. Personligen tycker jag att det är lite för lindrigt. Jag rekommenderar
kraftfullare straff. En mellanform kunde vara att när man tredje gången ertappades med mellan 0,2 och 0,5 promille då skulle man ställas under rattfylleribrott. Då skulle ribban höjas. Det kan finnas många andra mellanformer
också. Jag har personligen kommit fram till att vi inte ska göra detta onödigt
invecklat. Vi sänker helt enkelt gränsen för rattfylleribrott till 0,2, därför stöder jag den inlämnade motionen.
Avslutningsvis, fru talman, när det gäller sjötrafiken läste jag att man i Finland är inne för, det som jag har talat för tidigare, att man måste beakta båtens storlek och kraft. Tyngre båtar som rör sig i en fart över 15 knop och har
en storlek utgör en väldig fara på sjön i smala farleder. Kör man 15 knop så
går det snabbt. Då har man tänkt sig ha en promillegräns på 0,5, vill jag minnas. Jag tycker också att landskapsregeringen bör bereda en sådan förändring
i vår sjötrafiklagstiftning. Tack.
Ltl Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Först vill jag bara säga att mitt anförande definitivt inte var
något gruppanförande. Det var ett försvar av min motion och min syn på
hur jag ideologiskt anser att vi i den här salen ska stifta lagar. Ska vi gå
in i detalj och styra och ställa över mer eller mindre allt i folks liv eller
ska vi ha en generell lagstiftning där också det sunda förnuftet måste
ingå? Jag vill bara säga att det var min högst personlig åsikt och inte ett
gruppanförande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland, replik

Fru talman! Det framgår av frisinnad samverkans gruppanförande att
man vill gå i samma riktning som lagutskottet, som jag bedömer det. En
slutsats är att det krävs en hel del lagberedning när det gäller straffsatser och liknande.
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När det gäller alkolås så tycker jag inte heller där att vi är helt avvisande utan vi säger att det finns vissa tekniska och andra komplikationer. I riket har de en övervakad körrätt med alkolås. Det är ganska många
steg. Man begär övervakad körrätt, tingsrätten ska ha sammanträde, det
ska vara installation, det ska vara intyg och utbildning, det ska vara
övervakning, det ska vara service och det ska vara kontroller osv. När
man har sett lite erfarenheter från riket kan man möjligen föra in det i
lagstiftningen. Men frivilliga överenskommelser är ju möjliga redan
idag. Det är lite som den obundna ideologin, man behöver inte direkt
lagstifta alla gånger.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack fru talman! Inledningsvis vill jag ge mitt stöd för att man har lyft
fram detta när det gäller promille på sjön. Man behöver titta på den frågan. Jag vet inte om jag är helt inne för att man ska dela på det här. Man
borde försöka vara nykter också på sjön. Det ska vara nykter region.
Man måste framförallt ta itu med de här stora tunga båtarna och fylleriet som förekommer i dem. Det är bra att man lyfter den frågan.
Jag vill också framföra att det är bra att folk blir medvetna om promillen idag. Man kan köpa en billig alkometer som visar att man får
klart för sig hur pass mycket man kan dricka och köra och att man är en
fara då. Läser man i den svenska statistiken ser man att vid 0,4 är man
påverkad. Det viktiga är väl den andra vägen, hur pass full man kan vara
fast man känner sig nykter. I polisskolan upplevde jag detta när vi
gjorde samma test. Man drack i början och tyckte inledningsvis att man
var ordentligt på fyllan när man har en stigande berusning. Men däremot efter att man har varit på en blöt fest på krogen och man är på väg
hem, man har åkt buss och tagit en promenad så känner man sig relativt
nykter. Man är mycket förvånad över talet man läser på alkometern som
visar någonting helt annat.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Jag vill tacka ltl Roger Jansson för hans personliga och insiktsfulla inlägg och för stödet om att sänka promillegränsen till 0,2. Jag
delar också uppfattningen om att man behöver se över och kanske
stränggera gränserna för sjötrafiken. Om det nu är det så att regeringen
förbereder en framställning om att ändra lagen och sänka promillegränserna på land så borde vi skicka med som färdkost att de även ser över
gränserna till havs. Jag tackar för stödet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag har tidigare haft ganska klara åsikter när det gäller promillegränsen. Jag var inte med på testet som lagtinget hade men jag har fått det
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berättat för mig. Om jag har rätt uppgifter så drack en person en snaps, en öl,
två glas vin och en konjak och blåste 0,35. Då blir man faktiskt lite fundersam. Det är ju en ansenlig mängd alkohol.
Jag har noterat att detta ärende kommer att bordläggas så jag vill försöka
lansera en idé som de värderade kollegerna kan fundera på under sommaren.
Det sägs att de som försvarar 0,5 promille har en tillåtande, en överslätande attityd och att de ger signalen att det är okej att köra full. Det är definitivt inte okej att köra påverkad. Sedan har vi den andra sidan som står mig
ganska nära, en klassisk debatt mellan frihet och förbud. Möjligheterna att
kunna dricka ett glas vin eller en öl till en middag utan att det blir problem
tycker jag att hör till friheten. Jag tycker att det är viktigt. Sedan har vi ett
problem, alla kan inte hantera den här friheten, vilket jag återkommer till.
Jag vill bara helt kort säga att jag var på en större tillställning där det var
någon som sade; jag dricker ett halvt glas vin för jag ska kunna köra hem, och
då drog en debatt igång. Det var en ganska intressant debatt. Debatten utmynnade i att om man inte har möjligheten att dricka en mellanöl eller ett
glas vin, utan man måste ta taxi eller lämna bilen i Lumparland eller någon
annanstans, så leder det till att om man en gång har bestämt sig för att lämna
bilen, man dricker, så dricker man betydligt mera än vad man skulle ha gjort
annars. Det här var egentligen en ganska intressant diskussion. Vi måste
också ha detta klart för oss, som också det alkoholpolitiska programmet säger, att man vill minska det totala drickandet. Då gäller det också att tänka
igenom väldigt noga så att man inte tar kontraproduktiva beslut.
När det gäller frihet under ansvar så håller vi på att stränggera, vi byråkratiserar och vi krånglar till allt. Blir det ett bättre eller ett sämre samhälle? Det
är värt att fundera på.
Jag återkommer till devisen frihet under ansvar. Vi har två problem med
det. Ett problem är att alla inte klarar av den här friheten och då är vi framme
vid den klassiska problemlösningen; vi sätter normen utgående ifrån de som
inte klarar av sitt eget ansvar. Jag ser att ltl Mattsson nickar ivrigt instämmande. Vi bestraffar alla, även de som kan ta sitt ansvar. Det är ett förfaringssätt som jag inte riktigt gillar.
Det andra är, det som också har varit upp här flera gånger, det stora problemet är de som kör, oavsett om de har 0,2, 0,5, 1 eller 1,5 promille i sig. Det
är ju det som man borde få en lösning på.
Om vi tittar på andra områden, t.ex. på miljön, där har bilen utrustats med
katalysatorer och man har blyfri bensin just för att man vill värna om miljön.
Vi borde verkligen alla, med gemensamma krafter, få en sådan signal ut i
samhället att det inte är okej att köra om du är berusad.
När det gäller alkolås, kunde man fundera på under sommaren om man
kunde införa att det är obligatoriskt att alla bilar som säljs på Åland skall utrustas med alkolås?
I lagutskottets betänkande, som är lite märkligt, hänvisar man i inledningen till att trafikolyckorna ökar. Hela motiveringen går ut på att man ska sänka
till 0,2, medan man inte gör det. Av någon anledning så väjer man för det.
När man pratar om alkolås i lagutskottets betänkande så säger man att det
är relativt stora kostnader. Då räknar man med vårdprogram osv. Ett alkolås
kostar 1370 euro färdigt monterad på plats. Det är inte så astronomiska kostnaderna. Det sägs vidare i motiveringarna; ”det finns vissa möjligheter att
tekniskt kringgå låset genom att någon annan person hjälper till att starta
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bilen.” Kära vänner, prata om krystade motiveringar! Lagutskottet utgår ifrån
ett sådant scenario att det är en person som är nykter som blåsor och det är
den personen som är full som kör. Nog torde det vara väldigt, väldigt ovanligt
scenario som man har lyckats få till stånd i lagutskottet.
När det gäller förverkande av fordon så har jag själv suttit åtta år som
nämndeman. Jag har, tyvärr, sett hur oerhört det daltas med det här och hur
samma personer återkommer gång på gång utan desto mera påföljder.
Om man förverkar fordonet säger man att det är komplicerat ur behörighetssynpunkt. Det är onödigt att jag upprepar det som har framförts tidigare.
De möjligheterna finns också i annan lagstiftning så varför skulle inte de möjligheterna finnas här? Man säger vidare; ”ett förverkande behöver inte heller
vara speciellt verkningsfullt med beaktande av att ett fordon kan både lånas
och hyras.” Jag vet inte hur det är idag men tidigare var det så att om man
körde en dieselbil på vanlig brännolja så förverkades hela bilen. Nu har jag
förstått att man får betala bilskatten ett par gånger om. Jag känner inte till
påföljderna exakt. Men det har varit väldigt, väldigt stränga påföljder, vilket
har lett till att det aldrig förekommer att det är någon som kör en dieselbil
med brännolja just på grund av riskerna. Det är helt klart att ltl Karlströms
förslag skulle ha en effekt.
Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga att om vi skulle ha en sådan modell
att alkolås skulle vara obligatoriska i bilar som säljs och ägs på Åland så tror
jag att det skulle vara ett ganska intressanta scenario. Nu gör vi som vanligt,
vi hänvisar till Norge, vi hänvisar till Sverige och hur de har gjort där, då
måste vi också förstås göra likadant. Det är nog bra om Åland kan vara unikt
och om Åland kan ha egna lösningar. De stora problemen i Norge och Sverige
kvarstår fortfarande.
Jag vill säga, innan jag får en massa repliker på mig, att med egna lösningar menar jag inte att vi ska ge signalen att det är okej att köra full. Tvärtom, vi
ska ge den signalen till omvärlden att på Åland är det inte ens tekniskt möjligt
att köra berusad för samtliga bilar utrustade med alkolås. Det skulle vara en
intressant signal att ge till omvärlden.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack fru talman! När det gäller alkolås i alla bilar så visar det väl nog att
man fullständigt har hängett sig åt supande och alkohol. Nog borde man
väl kunna lösa detta på ett annat sätt? Detta är väl den sista lösningen,
man ger en signal ut i världen att här kan vi inte överhuvudtaget hantera
alkohol. Vi måste ha alkolås i bilarna. Det verkar som om man har tappat greppet fullständigt. Istället för att man går in för att man inte behöver dricka alkohol kontinuerligt överallt, hela tiden. Det kanske inte ska
vara det centrala i livet att man ska dricka alkohol. Det kan vara bra under många omständigheten, men man kan ha fria zoner som i trafiken, i
skolgången, i idrottslivet och i arbetslivet. Eller är det så att man också
ska dricka i arbetet? Att det ska vara en rättighet att man ska få ta ett
glas vin där också? Var går gränsen? När är det så fruktansvärt viktigt
och angeläget att man måste få dricka sprit?

1280

Ltl Anders Eriksson, replik

Kanske jag har fel slutsats. Men jag tolkar det som att när det kom så få
repliker så kanske det kan leda till att lagtingskollegorna funderar på det
här förslaget under sommaren.
Däremot blir det lite jobbigt att diskutera de här frågorna med ltl Åke
Mattsson, för han har en sådan religiös betoning av detta. Jag försöker
peka på en teknisk lösning som löser ett problem som kvarstår oavsett,
dvs de verkligt allvarliga problemen, alkoholister som kör om och om
igen. Om man pekar på en lösning som inte möjliggör det, inte är det ju
så, ltl Mattsson, att man har kapitulerat och hängett sig åt supande och
alkohol. Det måste ju finnas någon sorts sans, även när vi diskuterar de
här frågorna.
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! Det tycker jag att det kan vara. Jag tycker att det ska vara
balans i det. Det medför stora kostnaderna att investera alkolås i alla bilar på Åland, för det måste man göra om det ska vara vettigt. Den som
kör rattfull tar knappast en ny bil. Man tar väl en gammal bil. Så det blir
inte effekt nu eller ska det ha effekt om 20 år? Men det innebär väldigt
stora kostnader. Nu ger man sig verkligen på dem som aldrig tänker
köra påverkade och dem som är nykterister. Ska de också behöva blåsa i
ett alkolås hela tiden? Snacka om att alla ska vara med och dra sitt strå
till stacken. Jag tycker att det känns lite väl på det här området.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det sistnämnda är en saklig och bra invändning. Jag har tänkt på den
saken. Det kan vara intressant att höra vad de övriga kommer fram till.
Det är helt klart en invändning, det håller jag med om. När det sedan
gäller summan för ett alkolås så torde den ungefär vara i samma nivå
som en katalysator. Men en katalysator har vi bestämt att är obligatoriskt just med tanke på miljön.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Tack fru talman! Jag vill föra fram några synpunkter.
För det första så var jag också med på den här ”promillefesten” som ltl Roger Jansson så livfullt beskrev här. Det var nog lite skakande, inte så lite heller. De flesta vara chockerade över hur mycket de kunde dricka utan att
komma upp till 0,5. Det var nog också för mig väldigt klargörande. Jag har
haft precis samma uppfattning, att man kunde dricka en mellanöl, en snaps,
eller ett glas vin. Jag vet inte varifrån den övertygelsen har kommit ifrån och
på vilken information den är baserad på? Antagligen är det någon myndighet
som någon gång har tutat i oss det, och vi har trott på det. Det är ju en ganska
bra nivå, på sätt och vis, att man har trott på det. Men efter detta inser man
att det inte på något vis är besvärande att dricka fast två glas vin. En tveksamhet har uppkommit bland många om man ska ha 0,5?
Det var också många på den här festen som sade att de aldrig skulle köra
med så mycket sprit i sig. Det är uteslutet, men poängen är att man inte blir
bestraffad om man kör med så där mycket sprit i sig. Det är alltså fullt lagligt.
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De flesta noterade vid det tillfället att det var omöjligt för dem att köra, men
det var ändå helt lagligt egentligen. På något sätt förefaller inte lagen vara
anpassad, till den uppfattningen som åtminstone majoriteten hade vid det
här tillfället, om hur mycket man kan dricka och ändå köra. Den allmänna
uppfattningen är att man inte ska dricka överhuvudtaget när man kör. Det är
grunden. När man har att göra med svenskar så tackar de nej till allt, det är
min erfarenhet. Det är klart att det finns någon som avviker, men det vanliga
svaret som man får om man bjuder på en mellanöl är; nej tack, jag ska köra.
Den attityden har befästs väldigt starkt med 0,2 gränsen. Det finns alltså
många skäl för att ta efter på den här punkten.
Ltl Karlström har haft vänligheten att ge mig artikeln som han stöder sin
argumentation på. Han säger att enligt den här artikeln så säger man att utvecklingen i Sverige har varit sådan att rattfylleriet har ökat med nästan 12
procent och att det visar att gränsen 0,5 till 0,2 inte är något hinder för att
rattfylleriet ökar.
För det första är den här artikeln från 2007, den är redan ett par år gammal. Här anger man orsaken till ökningen, vilket jag också trodde. Så här
skriver man; ”orsaken till en ökad andel av rattfylleriolyckorna beror enligt
NTF och vägverket på svenskarnas ökade alkoholkonsumtion.” Om den totala alkoholkonsumtionen ökar så ökar också antalet rattfylleribrott. Det
finns väl ingenting i Norden som är så kärt som alkoholen, också inom forskningen finns det enorma resultatmängder. Jag kan citera en svensk forskning
som säger så här; ”svenskarna dricker alltmer alkohol. Den totala konsumtionen av alkohol i Sverige under 2005 beräknades till ca 10,2 ren alkohol
per person i åldern 15 år eller äldre.” År 2007 hade mängden alkohol stigit
till 10,5 liter per person. Man har funnit ett samband. ”Att alkoholkonsumtionen ökar är allvarligt för trafiksäkerheten. Forskningen visar att en ökning av totalkonsumtionen med 1 liter per person och år kommer att medföra ca 11 procent fler rattfylleribrott och 8 procent fler dödsolyckor. Om
konsumtionen ökar med en enda procent blir ökningen av rattfylleribrotten
ca 0,6 procent”. Det är ett alldeles logiskt samband. Dricker folk mera så blir
det naturligtvis mera rattfylleri och dödsolyckor i trafiken.
Vad gäller resonemanget mellan 0,2 och 0,5 så har polisen inte statistiska
uppgifter. Det är mera ett sätt att föra ett resonemang på än att det kan grundas på särskilda siffror.
Varför ska man då ha 0,2 promille? Ja, det är väl ändå så, vi som lever i ett
område mellan två länder, att vi borde ha antingen 0,2 eller 0,5. Av alkoholpolitiska skäl borde vi gå ner till 0,2. Allt tyder på att man i Finland kommer
att göra samma sak. I Finland har man inte alls haft samma framgångar med
att minska på trafik- och dödolyckor. I Finland är alkoholkulturen ännu
tyngre än i Sverige. Det finns inte någon politisk vilja att aktivt försöka sänka
vare sig alkoholkonsumtionen eller trafikbrotten. Det finns väl en allmän attityd och en strävan bland dem som har ansvaret men i praktiken har man inte
varit särskilt framgångsrik.
Till sist, fru talman, har jag föreslagit att klämmen ska godkännas. Utskottets ordförande försöker lite kringgå vad motionen egentligen handlar om när
han pratar om att det ska göras något arbete på lagberedningen. Men något
sådant arbete kommer ju inte att göras före lagtinget tar beslut i saken. Vi ska
ju inte göra lagen och hur den ska se ut i detalj. Det enda som motionen för
fram är att man ska sänka promillegränsen. Sedan börjar ett lagberednings1282

arbete och regeringen har saken i sin hand. Om vi inte nu bestämmer så har
vi inte några som helst garantier för att det sker någon förändring. Besluter vi
om 0,2 så har regeringen ett klart uppdrag att komma med en lagframställning. Ansvariga trafikministern har tydligt och klart sagt att hon är väldigt
skeptiskt att göra någon förändring. Det betyder ju i praktiken att hon
knappast kommer att göra en förändring. Om man har en attityd att sänka så
då säger man det klart och så tar man konsekvenserna av det.
Om inte lagtinget nu sätter ner foten och bestämmer hur vi ska ha det så
blir det nog inte någon förändring. Det är ju viktigt att ge den signalen till regeringen. Ska vi ha en förändring eller ska vi inte ha en förändring? Lagtinget
måste nu försöka ta några beslut självständigt och inte bara skjuta dem
framåt i någon slags grå dimma.
Det är bra att ärendet bordläggs. Det är en jätteintressant fråga. Det är alltför få som orkar vara inne här i salen idag, även om det finns många på listan.
Jag tror att det här ärendet är betjänt av att medborgarna nu får ta del av den
diskussion som här har förts och att debatten går vidare. Tack, fru talman.
Ltl Åke Mattsson

Fru talman! Som det har framkommit här i replikväxlingen så stöder jag stora
delar av lagutskottets betänkande och även lite utöver det när det gäller alkolås.
Jag tycker att det finns en hel del annat som man kan göra, när det gäller
rattfylleri, som inte har gjorts. Man säger att man inte kommer till rätta med
problemen. Men man borde ta till alla medel som finns. Jag tänker gå in på
några rubrikområden här.
Rattonykterhet införs som ny brottsrubricering vid 0,2 promille, det har vi
diskuterat här.
Anskaffande av precisionsalkometer till polisen, om någon åker fast för
rattfylleri så tar det en väldigt lång tid. Man sätter läkarresurser på blodprov
och provet ska skickas och analyseras. Man borde använda den tiden att ta
mer tester i så fall.
Tvång om alkolås införs till dömda rattfyllerister. Efter en rattfylleridom
bör körkortet återlämnas endast mot intyg över genomgången kurs. Kursen
handlar om faror och missbruk och rattfylleri. Man skulle också uppvisa läkarintyg där det framgår att tecken på missbruk inte kan konstateras i leverprov.
Man ska också arbeta för att införa Åland som ett alternativ där man kan
ha fotboja som straff istället för villkorligt fängelse. Anledningen till detta är
att jag upplever att rattfylleriet på Åland är ett problem som fortgått oförändrat trots relativt stora insatser ifrån polisen.
Vad som kan avskräcka folk är dels hög en upptäckarrisk och information
och behandling av alkoholmissbruk. Det är viktiga åtgärder men det räcker
inte med det. Det krävs mera.
Rattonykterheten som införs som ny rubricering vid 0,2 promille tycker jag
att är ett av de bättre argumenten. Det kostar inte några pengar överhuvudtaget. Polisen får ett nytt verktyg att jobba med.
Det borde ligga i allas intresse, även lagstiftande politikers, att bilförarna
på våra vägar är nyktra. I praktiken är 0,2 att betrakta som nolltolerans. Jag
är fullständigt öppen för om man tycker att 0,05 eller 0,1 är ett bättre alterna-
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tiv eller var man sätter gränsen. 0,2 är det som är vedertaget i andra områden.
Den som idag blåser 0,5 i alkotest får konsekvenser som är mycket påtagliga. Färden avbryts, blodprov tas på hälsocentralen, det blir förhör, det blir
indraget körkort, det blir en rättegång och det blir dagsböter eller ett straff
utdömt. Man blir av med körkortet och man kan bli av med jobbet osv.
Den som blåser 0,49 får fortsätta färden som om ingenting skulle ha hänt.
Polisen kan inte ens stoppa den här personen utan han får fara vidare. Enligt
utredningar vet man att man är påverkad redan vid 0,2 promille. Det har
gjorts tester med lastbilschaufförer som har försökt avgöra genom vilken port
de kan köra genom med lastbilen. Vid noll promille kan de säga på någon
centimeters marginal, men däremot när man har man druckit en mindre
mängd, så att man har man 0,2 promille, så har man mycket svårare att bedöma rätt avstånd. Man avviker då gång på gång, man kan inte bedöma rätt
avstånd.
För att ge lagstiftningen en naturlig logik bör ett nytt moment införas, rattonykterhet. Polisen får rätt att ingripa och avbryta körningen. Här behöver
man inte ha så stort straff, det är inte det som är det centrala. Det är samhällets markering som är det centrala. Jag kan till och med acceptera 24
timmars avbrott i körningen, så att man kan fara på jobbet igen på måndag
morgon om detta hände på lördagen. Man kan också ge ett straffläggande direkt men det kanske inte är det optimala. Jag tycker att man kan acceptera
detta om man behöver ha det på det sättet för att det här ska gå igenom och få
acceptans här i lagtinget. Annars är det okej med grövre straff, men det kan
vara bättre med ett lågt straff.
När det gäller alkoholdrickande över lång tid, man dricker små mängder
under många månader eller att man dricker under en helg, man börjar på
fredagen och dricker fredag, lördag och söndag, det ger till slut en mycket förrädisk fylla. Man vet alltså inte hur många promille man har i sig. Man tror
att man är betydligt nyktrare än vad man är och man tror att man kan sätta
sig vid ratten och köra iväg.
Det är många gånger som man märker vid polisen att någon blir förbaskad
under sin berusning, slänger sig i bilen och far iväg för att fly fältet och tänker
inte på att man är alkoholpåverkad, sinnena är avtrubbade. Alla dessa olika
sammanhang som kan dyka upp så är det väldigt väsentligt att man aldrig
köra bil när man har druckit sprit, att detta hela tiden finns med. Så är det
inte idag.
Precisionsalkometer bör omgående införskaffas till landskapet, vilket man
bör genomföra i samarbete med tull och gränsbevakning. Jag tror att samtliga kan ha nytta av en precisionsalkometer. Man behöver också titta på lagstiftningen och ge utöka lagstiftning för tull och gränsbevakning att utföra alkotester. När tullen och gränsbevakningen har tid och möjlighet att göra
detta så borde de på eget initiativ kunna göra alkotester.
När det gäller alkolås så är det kanske rattfylleristerna som själva ska bekosta dem. Man kan hyra alkolås för ca 100 månaden och startavgiften är 500
euro. Det kan ju vara ett sätt som man kan ha inledningsvis, att man inte har
det alltför lång tid.
Det centrala och det viktigaste som jag tror att kommer att ha det bästa resultatet, till och med bättre resultat än att sänka promillegränsen, det är att
körkortet återlämnas endast mot intyg över genomgången kurs; om faror
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med missbruk och rattfylleri, vilket jag nämnde tidigare. Samt att man inte
har något spår av missbruk i leverproverna. Vid rattfylleri ska alltså den
dömda verifiera ett nyktert levnadssätt igenom ett läkarintyg med biologisk
alkoholmarkör av typ CDT, kolhydratfattig transferrin, för att återfå körrätten. Majoriteten av dem som åker fast för rattfylleri har alkoholproblem.
Kanske inte bland ungdomarna, men bland de äldre. Även om de har en låg
promillehalt så kan det vara så att de råkar ha det just då. Deras alkoholproblem kanske inte blir helt klart verifierade efteråt i utredningar. Jag tror att
siffran är betydligt högre än vad statistiken säger när det gäller sådana som
har stora alkoholproblem. Man sätter sig de facto inte i bilen och kör under
andra omständigheter, om man inte är kriminell förstås.
Detta med fotboja, som jag var inne på tidigare, så finns det mycket utredningar om detta i Sverige, man har bra erfarenhet av fotboja. År 2005 använde 2886 klienter övervakning med fotboja. En del av dem avbröt detta.
Ser man på återfallen när det gäller sådana som har använt fotboja så visar
det sig att det är väldigt bra prognos på dem. Det fungerar helt okej. Det är
någonting som vi verkligen borde gå in för. Man känner att man har ett straff
men man kan ha jobbet kvar och man kan hantera den biten ganska långt.
Fru talman, jag tycker att det finns många bra förslag som har dykt upp
här. Jag tror att det kan vara bra om man får tid att fundera lite vidare på förslagen som har dykt upp här. Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Det torde vara alla bekant att ltl Åke Mattsson leder en
parlamentarisk kommitté som diskuterar alkohol- och narkotikafrågor.
Jag har den informationen att den gruppen redan för rätt länge sedan
uppvaktade regeringen just i promillefrågan. Man har bett om att få en
ändring av lagstiftningen. Jag vill få det bekräftat om det är så eller inte.
Var dröjer lagstiftningen om det är så att man har anhängiggjort frågan?
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack fru talman! Vi har diskuterat den här promillegränsen i gruppen,
det stämmer. Vi är eniga om att gränsen borde sänkas till 0,2 promille.
Socialminister Katrin Sjögren är ständigt närvarande i gruppen när vi
diskuterar detta. Det har framförts till landskapsregeringen. Det är ju
inte så att den här gruppen får bestämma i de här frågorna. Signalen har
gått fram. Det är tydligt att det finns en politisk vilja i landskapet att
sänka gränsen till 0,2 promille. Var det har stannat vet jag inte, den frågan har jag också ställt mig. Man kanske får rikta frågan till ministrarna.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tycker att det där svaret är ganska tydligt, att den här gruppen, som
är parlamentariskt tillsatt, har vänt sig till regeringen och ganska tydligt
markerat att man vill ha en förändring till stånd. Men ingenting har
skett hittills och den minister som är ansvarig, minister Thörnroos, hon
har inte sagt att hon kommer att genomföra det här. Kan man uppfatta
det på något annat sätt än att det inte finns enighet i regeringen i den
här frågan?
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Ltl Åke Mattsson, replik

Tack fru talman! Det torde väl vara ganska uppenbart att det finns delade åsikter om rattfyllerigränsen. Det har inte tidigare varit en klar majoritet i det här regeringsblocket. Det diskuteras, jag tycker att det har
tagit en vändning nu. Jag tror att det kan vara möjligt att genomföra det
här. Men det finns olika åsikter där, ja.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Först vill jag säga att jag stöder lagutskottet i det mesta, kanske
också allt. Jag tycker att man har kommit med bra skrivningar för att sedan
gå vidare med lagstiftningsåtgärder.
Jag vill kommentera några saker som har sagts hittills här i debatten, bl.a.
detta med att förverka bilar till staten. Jag har erfarit att det inte är grundlagsenligt att man kan göra det. Bilen är, enligt grundlagen, en grundläggande rättighet att inneha. Man kan inte ta bilen av någon som har kört med
mycket alkohol i blodet, utom i de fall, det finns vissa prejudicerande domstolsbeslut, att man inom en ganska kort tid åkt fast 7-8 gånger. Då har domstolen sagt att skadan är större än nyttan. Då kan man i enlighet med lagstiftningen förverka bilen till staten. Det har funnits domstolsutslag på detta. Så
här har jag erfarit att det har varit.
Man har frågat sig varför man kan ta gevär och båt när man skjuter fel
sorts villebråd? Det anses inte vara en nödvändig sak för en människa att inneha ett gevär. Däremot är bilen tydligen en sådan sak som är oerhört viktig i
enlighet med människans rättigheter.
Vi har heller inte någon behörighet på området som det är nu, det är inte
möjligt att göra det, men man kan ju alltid får den behörighet.
Fru talman, sedan till detta med lagstiftningsåtgärder. Precis som lagutskottets ordförande Olof Erland nämnde här är så initierade jag en lagstiftning som omfattades av både liberalernas och centerns lagtingsgrupper.
Den lagen skulle vara enligt följande: Idag finns det en promillegräns på
0,5 och 1,19 där man kan få böter eller fängelse i högst sex månader. Sedan
finns det grovt rattfylleri som är över 1,2 promille som ger 60 dagsböter minst
och fängelse i högst två år. Förslaget gick ut på att om man har upp till 0,19
promille så innebär det inget straff. Har man mellan 0,2 och 0,49 så skulle
man få en ordningsbot direkt på 100 euro och 10 dagars körförbud. Man
skulle använda precisionsalkometer så att man inte skulle behöva fara till
sjukhuset och ta blodprov. Detta skulle kunna göras med minimal byråkrati.
Sedan har vi en promillegräns mellan 0,75 och 0,79, man skulle alltså
sänka den grova rattfyllerigränsen från 1,2 till 0,8. Då hade man en gräns
mellan 0,75 och 0,79, vilket skulle ge fängelse i högst sex månader eller minst
100 dagsböter. Idag är det omsvängt, först nämner man dagsböter och sedan
fängelse. Nu säger självstyrelselagen att vi kan ha avvikande straffsats mot riket, men inte väsentligt, som det är formulerat. Hur mycket avvikande det är
har inte testats. Jag har pratat med statens företrädare på Åland som menar
att man kan svänga om det här och kanske har lite längre, då skulle det kunna
gå igenom nålsögat.
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Ytterligare när det gäller 0,75 och 0,79 så skulle man ha minst tre månaders körförbud och högst ett års körförbud, vilket också skulle vara strängare
än vad vi har idag. Det skulle dock hållas inom självstyrelselagens gränser
såsom vi bedömde det då.
Man skulle däremot också införa alkolås på det sättet att om man skulle installera alkolås så skulle man få körkortet tillbaka efter tio dagar. De här siffrorna kan man ju alltid ha olika åsikter om, men det var ett förslag. Den personen som absolut behöver ha bilen i sitt yrke eller på annat sätt kan efter tio
dagar köpa ett alkolås som idag kostar ca 1600-1700 euro färdigt inmonterat.
Då skulle man kunna köra bil. Alkolåset måste vara inmonterat i minst två år,
sedan skulle man vara fri, om man säger så.
Det är ju egentligen inget straff med alkolås, där har vi behörighet att införa det. Enligt lagstiftningen så är inte alkolås något straff därför kan vi ha
det, fast man inte har det i lagstiftningen riket. Det ska inte finnas något hinder för det.
Om man har över 0,8, grovt rattfull, då skulle straffet vara fängelse i minst
3 månader och högst 2 år samt minsta körförbudet skulle vara 6 månader och
högsta 2 år. Man skulle få tillbaka körkortet exempelvis efter 30 dagar om
man satte in ett alkolås.
Den metodiken hade man. Överlag skulle det vara lägre promillegränser
och det skulle vara hårdare straff, inte så mycket, vi kan inte gå hur långt som
helst. Man skulle införa metodiken med alkolås för att gynna helheten.
Däremot har man också sagt att om man åker fast för grovt rattfylla fler än
två gånger då skulle det bli ovillkorligt straff. Inte bara villkorligt utan då
skulle det bli fängelse eller märkbar samhällstjänst. Samhällstjänst är ju
ovillkorligt straff. Man skulle därför inte bara 40 timmars samhällstjänst utan
det skulle vara flera timmar. Därför skulle det vara en kombination med
promillegräns, alkolås och straff. Sedan finns allt det andra runt omkring
med övervakning och attitydförändringar osv.
Detta var förslaget. Vi har redan infört det här med alkolås för bilar och
bussar som kör skolbarn. Den förordningen finns och träder ikraft den 1 augusti 2012. Det är en ganska lång framförhållning för att man ska få tid på
sig. Då blir det alkolås i princip alla bussar och alla större taxibilar på Åland.
Det är ju en jättebra start på hela det här. Man får ju då också se hur det fungerar i praktiken. Vi vet ju att det fungerar hyfsat.
Jag vet att det här lagpaketet ligger hos lagberedningen. Jag vet också vad
det finns för resurser för att ta tag i det här lagpaketet, om den politiska viljan
finns att göra det här. Det här är ett konkret förslag. Sedan kan man ha olika
åsikter om de här siffrorna. Tack.
Ltl Olof Erland, replik

Fru talman! Jag kan konstatera att förra trafikministern Runar Karlsson
och lagutskottet har ungefär samma uppfattning och samma resonemang. Vi har delvis tagit del av samma personers kompetens.
Jag skulle vilja lägga till en sak. Ltl Karlsson nämnde gräns, alkolås
och straff. Det som vi lyfter fram, och som är viktigt, är detta med vård,
information och utbildning kopplat till alkolås. Resonemanget om alkolås gör att jag börjar luta lite åt det hållet också, om man tar några år
på sig. Det är viktigt att man gör helhetspaketet i den riktning som Ru-
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nar Karlsson nu talade om och sätter ner foten när det gäller gränsen
och strafföreläggandet kopplat till det.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det känns bra att vi är helt överens med lagutskottet och
lagutskottets ordförande. Jag tror att det kan bli något av det här. Det är
inte något svårt lagstiftningsarbete. Den politiska viljan verkar finnas.
Själva arbetsmetodiken är inte speciellt komplicerad. Vi har säkert lagpaket framme i höst, kan klubba det, så att det kan börja gälla någon
gång nästa år. Jag får tacka lagutskottets ordförande för det.
Ltl Olof Erland, replik

En sak som man bör titta på, som jag också tidigare sade, är detta med
förverkande av fordon. För det första, om åtgärden i sig är bra och lämplig? För det andra, att vi har grundlagen och för det tredje, att staten
förverkar via domstolar osv. Det är ingen lätt sak att ta bilen av någon.
Jag tror att det inte är någon lätt sak att ta bilen av en ålänning i allmänhet. Kan man få någon nytta av det när det gäller rattfylleriet så då
ska man försöka.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack fru talman! Jag fäste mig vid tanken på alkolås. Om man har straff
som böter eller fängelse, då kan väl ändå inte alkolås vara ett straff?
Man kan tydligen betala bort sitt straff genom att installera ett alkolås.
Även om jag förstår tanken och det kanske t.o.m. är lite fiffigt så är det
faktiskt förenligt med strafflagen att man kan köpa bort sitt straff om
man installerar ett alkolås? Hur skulle det fungera i praktiken? De som
inte har råd kommer ju inte att kunna göra det här.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det är klart att det kan vara så. Installerandet av alkolås är
ju inget straff utan det är en påföljd. Det är i alla fall inget straff utan det
finns en annan formulering på det. Man kan resonera att den som har
råd får köra bil snabbare än den som inte har råd. Jag tror ändå att man,
i det här fallet när tekniken finns, måste använda sig av alkolåsen. Sedan
får det ha vissa negativa konsekvenser som allting har. Man borde försöka göra det här. När lagberedningen kommer in i det här och jobbar
mera med detta får de väl se om det finns några andra svåra trösklar.
Det här var ett grundförslag att arbeta vidare på.
Ltl Barbro Sundback, replik

Spontant vill jag säga, utan att riktigt ha läst och funderat på det, att jag
med ryggmärgskänsla reagerar över att medborgarna inte kommer att
vara likställda in för lagen i det där sammanhanget. Med det vill jag säga
att jag inte tar avstånd från alkolås, men sättet att införa det. Det borde
göras genom traditionell lagstiftning och gälla lika för alla lika och inte
vara beroende av inkomst. Ltl Karlsson pratar om ett lagpaket och att
det ska komma i höst. Ingår en sänkning av promillegränsningen i det

1288

lagpaketet? Stämmer det? Ska det faktiskt komma i höst? Eller är det
någonting som ltl Karlsson önskar sig? Det är en stor skillnad.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det är väl kanske mera det senare, att det något som jag
önskar. Jag har ingen makt över det här mera. För ca ett och ett halvt år
sedan var centern och liberalerna överens om att vi ska jobba för det här
lagpaketet. Därför gav jag det vidare till lagberedningen och bad dem att
börja med det, vilket de gjorde. När jag slutade så fick jag en fråga från
lagberedningen vad de skulle göra nu. Jag meddelade att de skulle köra
på som vanligt, fortsätta på lagpaketet. Vad som har hänt sedan, om det
har hänt något, kan jag inte svara på. Men jag erfar att det i alla fall finns
resurser till att lagstifta om det här, om den politiska viljan finns. Jag
kan inte svara för de andra fast jag är med i regeringspartiet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Johan Ehn

Fru talman! Jag har suttit i opposition i snart tre år. Det här är den frågan där
jag känner att jag står i opposition mer än någonsin. Jag känner mig ganska
ensam. Det är väl ltl Karlström och jag som har något liknande åsikter i den
här frågan. Jag kan också säga att till viss del kan jag också förlika mig med
det resonemang som utskottet för i den här frågan.
Min grundinställning är att jag är mycket, mycket osäker på om en sänkning till 0,2 promille får den effekt som ofta framförs i debatten, att vi får
mindre skador i trafiken orsakade av alkoholen. Det material man använder
för att komma fram till den slutsatsen är relativt sett tunt. I utskottet finns
det ett resonemang kring detta. När jag har försökt att läsa på ärendet så förblir nog många frågor obesvarade. Om man ser en nedgång i antalet olyckor
totalt sett, är då kopplingen till en sänkning mellan 0,2 och 0,5 så väldigt tydlig? Jag är väldigt bekymrad över just den biten.
Jag ser att det är stora problem vi har i det åländska samhället idag vad
gäller trafiken. Det är de som kör med höga promillehalter som är problemen.
Det är också där vi får de allvarliga olyckorna.
Idag saknas väldigt långt en statistik över hur det ser ut mellan 0,2 och 0,5.
Den statistiken skulle jag vara intresserad av för att egentligen kunna argumentera för eller emot. På Åland finns inte den statistiken överhuvudtaget.
Jag har inte lyckats får fram den vad gäller Sverige heller. När man ska diskutera frågan om hur man kan minska problemen med alkoholen i trafiken så
måste man fundera på vad som ger effekt. Det är utgångspunkten i mitt sätt
att resonera i den här frågan.
Det som ltl Åke Mattsson var inne på, att för att få tillbaka körkortet ska
man kunna uppvisa intyg på att man har löst de problem man hade med alkoholen via läkarutlåtanden och kursintyg. Många har försökt sig på detta
med olika modeller. Jag tycker att landskapsregeringen ska titta närmare på
detta när man ev. går in för att förändra den lagstiftningen.
Grand Canaria har ett rätt intressant sätt att se på de här frågorna. Där har
man en promillegräns som gäller som allmän gräns, men sedan har man en
annan promillegräns som är betydligt lägre, om det är så att man är med och
orsakar någon typ av trafikolycka. Det kan också vara ett sätt att signalera
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ifrån lagstiftarens sida att man måste tänka efter som förare på vilket sätt
man agerar. Vi ska komma ihåg att en förare som inte har sovit på två dygn
och sätter sig bakom ratten är också en mycket farlig förare. En förare som
väljer att köra väldigt mycket för snabbt är också en farlig förare. Vissa typer
av mediciner leder till att man får en nedsatt förmåga att köra. Där ändrade
lagstiftningen för inte så hemskt länge sedan. Det finns fortfarande en liten
röd triangel på vissa mediciner. Om man åt sådan medicin tidigare så innebar
detta automatiskt ett körförbud. Numera är det en rekommendation. Det är
inte automatiskt så att man inte får köra när man har ätit den här medicinen.
Det finns orsaker att fundera på hur vi kommer åt grundproblematiken.
Den omtalade middagen när vi testade promillehalten, fick också mig att
fundera både en och två gånger på vilken gräns som ska gälla. Hur mycket
kan man i dagsläget dricka och ändå klara sig enligt lagens mening?
Enligt mitt sätt att resonera så att gå till 0,2 promille är inte en noll lösning, som det sägs här. Den person som idag sitter och räknar på om man kan
dricka 1,2 eller 3 öl eller glas vin, kommer att fortsätta att göra det och ta den
här kalkylerade risken.
Summa summarum borde man, när landskapsregeringen tittar på trafiksäkerhetsfrågor som helhet men alkoholen i trafiken i synnerhet, fundera
över vilka de åtgärder är som ger bäst resultat. Det är de åtgärderna som vi
ska ta till. Det är livsfarligt om det är så att vi använder oss av det här som ett
sätt att slå oss för bröstet och visa på hur duktiga vi är. Jag tror nämligen inte
att förbund som grund, för att visa på att man tar saker och ting på allvar, är
en framkomlig väg i de allra flesta fall. Jag tror precis tvärtom.
Låt nu den här sommaren få gå. Låt folk få reagera. Låt dem få tänka efter
vad det finns för möjligheter att komma vidare så att vi verkligen får den här
effekten. Jag tror att slutmålet är lika för oss allihop. Bilkörning och bruk av
alkohol hör inte ihop. Därför att när du kommer till en viss nivå så kommer
du att bli en sämre förare.
Jag är mycket, mycket osäker på om den här kosmetiska förändringen mellan 0,5 och 0,2 ska genomföras. Tack, herr talman.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Ltl Ehn säger att det inte finns någon statistik på Åland
mellan 0,2 och 0,5. Det stämmer för de registreras inte. Det är ju lagligt
att köra upp till 0,49 promille alkohol i blodet. Däremot finns det undersökningar ifrån Finland, Salosjärvi, från 2005, som visar att det sker fler
dödsolyckor med promillehalter under 0,5 promille, speciellt när det
gäller ungdomar under 20 år. Undersökningen visar att ju yngre och
mer oerfaren förare desto svårare trafiksituation med olyckor till följd.
Tyvärr också ganska många dödsolyckor p.g.a. att man har alkohol under 0,5 promille i blodet.
Ltl Johan Ehn, replik

Det var en ny uppgift för mig. De gånger som jag har frågat efter just den
här typen av undersökningar så har det inte givit resultat. Jag tar gärna
till mig och läser även den undersökningen. Jag hoppas på att den då
också innehåller viss statistik som visar på att det verkligen är på det här
sättet. Åtminstone det som finns i Sverige, där man också har följt upp
de här bitarna, visar precis på det som ltl Karlström var inne på, att
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dödsolyckorna och de allvarliga olyckorna sker vid betydligt högre promillehalter. Men finns den typen av uppgifter så ska man ta dem till sig
och föra ett resonemang kring. Då handlar det också om att komma så
nära noll som det bara är möjligt. Enligt mitt sätt att se det är 0,2 inte en
nollgräns. Det är återigen en kompromiss som inte heller är bra. Då ska
man nog gå steget vidare. Jag tror inte en minut på diskussionen om att
man med vissa mediciner kan få en högre promillehalt, och att man därför inte ska göra det här. Då måste man se till att man har läkarintyg
över det i så fall.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Det finns statistik. Den här statistiken är från 2005, arbetsgruppen har
nu har lagt fram ett förslag till kommunikationsministern om att sänka
promillegränsen från 0,5 till en 0,2 just för att man har gjort en massa
åtgärder för att förbättra trafiksituationen i Finland men ändå fortsätter
dödsfallen, speciellt bland de unga förare, att öka. Då måste man göra
någonting. Det här är kanske en åtgärd bland många åtgärder. Vi har
också infört tvång av säkerhetsbälten, krockkuddar och vi bygger cykelvägar som aldrig förr bara för att öka trafiksäkerheten. Ska vi då tillåta
folk att köra omkring med ganska höga halter alkohol i kroppen? Det
tycker jag inte är logiskt, det rimmar ganska illa.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag tycker ändå att vi måste vara så ärliga mot varandra,
ltl Carina Aaltonen, att när det gäller var vi har utvecklingen av antalet
olyckor bland unga förare så har det inte lyfts fram att det är i gruppen
mellan 0,2 och 0,5. Vi måste vara överens om att det stora problemet
ligger i de högre promillehalterna. Där har den stora utvecklingen varit.
Det är det som man också diskuterar på finskt håll. Jag har inte sett din
utredning som du hänvisar till. Det jag såg som utgångspunkt är att man
tror att genom att sänka gränsen till 0,2 så ska man ge en signal om att
det inte är okej att dricka överhuvudtaget när man kör bil och på den
vägen få ner antalet som väljer att dricka. Jag tror inte att det är den
gångbara vägen. Jag tror att det är andra metoder som måste till före
man kan komma fram till ett effektivt resultat. Skillnaden i diskussionen
handlar om var de effektiva medlen, som vi har att tillgå, ligger.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Till stora delar är vi överens om detta. Alla vill vi göra
något åt rattfylleriet, också ltl Johan Ehn. I flera fall har vi samma åsikt,
bl.a. när det gäller villkor för körkort om man har åkt fast för grovt rattfylleri.
När vi pratar gränser, finns det utrymme att sänka även gränsen för
grovt rattfylleri? Är den för hög idag, borde gränsen gå ner till 0,8?
Jag vill lyfta fram när det gäller 0,2 till 0,5 så är det grova rattfylleriet
som man är ute efter. ”Det börjar med en nål och slutar med en silverskål”, det gäller nog här också. Man börjar köra försiktigt, för det är lagligt att köra med lite i sig. Sedan får man den här högre promillehalten.
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Jag har själv förhört rattfyllerister som säger att de tänkte ta en eller två
öl på morgonen och sedan skulle de fara ut och köra på eftermiddagen.
Men man tappar kontrollen. Man bedövar analyssystemet vilket innebär
att när man drar iväg så vet man inte vad man gör. Man får ju dricka lite
i alla fall.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Att sänka gränsen för grovt rattfylleri ytterligare har jag
inte några som helst problem med heller. Jag ser att det finns en orsak
att göra det.
Den typen av förare, som ltl Mattsson pratar om, där man tappar
möjligheten att kontrollera om man sätter sig bakom ratten eller inte, de
kommer fortsättningsvis att finnas kvar om vi har 0,2.
Så ärliga måste vi vara efter att ha sett den middagsbjudning som vi
var på när vi blåste, människor kan ju också fortsätta att räkna på vad
man kan dricka. Det är bara att gå in på Alko idag och kontrollera hur
snabbt man förbränner olika sorter. Man får fram en lista på hur mycket
man väger och så kan man själv räkna ut hur mycket man förbränner.
Den som vill kan fortsätta att resonera runt det som ltl Åke Mattsson
hänvisade att ha framkommit i förhör. De kommer ju att fortsätta så
länge det inte är en absolut nollgräns, där det inte funkar att dricka
överhuvudtaget.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Ja, det är att gå ner på den gränsen som passar. Det
kommer väldigt mycket tunga argument från en annan grupp när man
går in på nollgränsen så det är svårt att hitta vad lagom är. Jag tycker att
lagom är vid 0,1, vilket har framkommit tidigare i debatten här.
När man diskuterar med ungdomar så har vi också ett problem i och
med att man får dricka öl och köra. Även allmänhetens övervakning är
viktig, när folk inte har omdöme själva om de kan köra eller inte så är
det viktigt att allmänheten reagerar och bryr sig i de här sammanhangen. Är det så att man vet att det är förbjudet att dricka i princip en
mellanöl och sätta sig och köra så är det mycket lättare att reagera. Den
och den drack öl och körde bil. Man ringer och kanske personen klarar
sig under 0,5.
Den som blåser 0,2 så har ju de facto nästan 0,4. Det är så stora marginaler så att ingen oskyldig ska bli straffad. Man ligger verkligen på
högkant. Det är inte så att man åker dit för 0,2 utan det är helt andra
värden där också.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag tycker att ltl Åke Mattsson åter är inne på en viktig sak
när det gäller bekämpande av rattfylleriet. Det är vårt civilkurage att
våga ställa oss upp och säga att vi inte accepterar det här. Ser man någon som dricker, anmäler man det också till polisen och man vågar ta
ställning mot att köra och dricka. Faktum kvarstår fortfarande, att med
en sänkning som föreslås till 0,2 så har man inte åstadkommit den biten. Man ger fortsättningsvis utrymme för en diskussion om att jag kan
dricka en eller två öl. Det är det som är problemet, som jag ser det. Vill
man gå in för att det ska vara absolut noll, då ska vi ner ytterligare. Jag
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tycker också att man ska analysera läget totalt sätt vad gäller trafiksäkerhetsfrågorna. Vi har, i nuvarande system, ett problem i grunden som
ställer till att vi får flera rattfyllerister.
Jag har inte fått svar i vare sig det som utskottet skriver eller det som
jag har läst själv. Därför tycker jag att utskottets förslag på den punkten
är bra, att man ska fundera vidare kring de här frågorna.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Utskottet hade en hel del referenser till olika källor som vi
tog bort. Vi tyckte att det skulle vara belastande för läsaren. Men det går
ju att återgå till källorna.
Jag tycker att resonemanget till vissa delar är bra som frisinnad samverkans gruppordförande för här.
Detta med en massa orsaker, det är ungdomar, man sover dåligt, mediciner, de är trötta och de har dåliga bilar, det finns en massa orsaker
till olyckor. Det intressanta i forskningen är att alkohol är den gemensamma nämnaren. Sedan har vi stora mängder och stora problem, och vi
har små mängder och attitydproblem. Vi har framförallt det som man
kunde samla under bedömningsbrister. När man vaknar på morgon så
har man lite dåligt omdöme om man har druckit kvällen före. Den här
gränsen gör att man kommer till ett bättre resultat än idag.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Precis som ltl Roger Jansson var inne på tidigare så talar vi
var och en för oss själva i den här frågan. Här pratar jag som ledamoten i
Ålands lagting, Johan Ehn och inte för någon annan. De tankegångar
som jag har framfört här är mina personliga.
Sedan vad gäller att det finns en massa olika orsaker, där har ltl Erland och jag samma åsikt. Jag efterlyser att försöka hitta hur vi kommer
åt själva drickandet. Vad är den effektivaste åtgärden? Utskottet säger
att man ska fundera vidare i landskapsregeringen kring detta. Man hittar till vissa delar, i det material man hänvisar till, sådant som tyder på
att det kunde vara en bra idé att sänka till 0,2. Man ber också landskapsregeringen att fundera vidare på det. Jag har sagt, vid ett antal tillfällen
här nu, att jag tycker det är bra att man inte går in för att rakt av godkänna motionen, eftersom jag själv också är tveksam till att det är den
bästa metoden.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det passar bra in i mitt tankesätt, att det inte är gruppens
synpunkter utan det är enskilda synpunkter. Det är ju argumenten som
gäller. Vi vet att det finns olika argument och det finns olika gränser som
man hamnar på med de argumenten. Då är det ju lämpligt att landskapsregeringen sätter ner sina 14 fötter och bestämmer sig för en linje
därifrån. Vi kan ha många linjer, men landskapsregeringen ska ha en.
Därför tycker jag att det är alldeles utmärkt att alla argument kommer
fram.
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Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! I det avseende stämmer ltl Erlands och min syn helt och
hållet. Jag tror att det skulle vara tokigt att i dagsläget säga klart ut att
det är 0,2 som gäller. Jag tycker att man ska föra resonemanget som utskottet gör. Man ska granska de olika åtgärdsmöjligheter som man har
för att skapa största möjlig trafiksäkerhet. Man ska se till att man synar
kortet med promillegränsen. Finns det verkligen fakta som säger att en
sänkning är den vägen vi ska gå?
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ulla-Britt Dahl

Herr talman! Debatten börjar bli lång. Jag vill ändå säga några ord.
Det här är en svår fråga. Vad är mest effektivt i den här frågan? Vad är rätt
och vad är fel? Är 0,2 promille det rätta? Man kanske bör ta det steget.
Jag blev ganska uppmuntrad när jag hörde ltl Runar Karlsson tala om att
det nästan redan ligger ett färdigt lagpaket som innehåller gränsen på 0,2
promille. Vi kan ändå inte komma ifrån att bilkörning och alkohol inte hör
ihop. Vi måste komma till en attitydförändring. Kanske ett steg mot 0,2 är att
försöka ändra attityderna.
Rattonykterhet är ju ändå ett brott enligt strafflagen. Vare sig det begås på
vägen eller någon annanstans. Inte på något ställe har man rätt att köra onykter.
Det framkommer ofta på sommaren, efter midsommaren, rapporter från
fastlandet att antalet rattonyktra i midsommartrafiken har varit liknande år
efter år. Det är ju egentligen tråkigt att läsa sådana nyheter. Vi måste komma
till en attitydförändring. Enligt tidigare uppgifter från ltl Karlström så finns
det inte några undersökningar eller uppgifter för personer som har mellan
0,2 och 0,5 promille.
Nu har jag inte en undersökning som jag kan stöda mig på, jag har en artikel när det gäller uppgifter från Sverige när man har infört gränsen på 0,2
promille. Källorna är trafikskyddet via riksdagen och Huvudstadsbladet. Med
en lägre promillegräns är väl frågan om man kan vända statistiken mot ljusare tider, tydligen har man gjort det lite i Sverige. Jag citerar; ”följderna av
en sänkt promillegräns har varit en räddning för många. De svenska förarna kör mer sällan alkoholpåverkade. De som ändå utmanar ödet och åker
fast för rattfylleri har också en lägre alkoholhalt i blodet än tidigare. Trafikolyckorna och dödsolyckorna har minskat.” Så säger den här artikeln. Om
den är osann eller inte, det vågar inte jag stå för. Jag hoppas att man inte
publicerar osanna artiklar. Den här artikeln är från 2008 så den är lite nyare
än Karlströms artikel eller undersökning.
När det gäller promillegränser och straffsatser så anser jag att just det här
lagpaketet, som ltl Runar Karlsson hänvisade till, känns alldeles bra. Man
sänker också gränsen för grovt rattfylleri vilket jag också understöder. Jag
hoppas att landskapsregeringen jobbar på det här. Jag ser fram emot att man
har tid på sig att fundera på detta och att vi på nytt diskuterar det här under
hösten. Tack för mig.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Motionens kläm handlar om man är för att promillegränsen ska sänkas till 0,2 eller inte. Det vill vi att lagtingets ledamöter tar
ställning till. Nu har vi fått höra att det ligger något sorts lagpaket sedan
ltl Runar Karlssons tid som minister i regeringen. Kan ltl Dahl intyga att
liberalerna är för en sänkning till 0,2? Eftersom ministern, som nu är
ansvarig, inte är här och hon offentligen har signalerat att hon inte tänker ta det här paketet till lagtinget.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Herr talman! Jag vet inte om jag kan stå här idag och säga att alla liberaler är inne för det, men jag skulle nästan tro det. Jag själv är definitivt
inne för en sänkning till 0,2.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag får tacka för det uppriktiga svaret. Om det inte finns klara besked i
höst om att det kommer ett paket till lagtinget så då tycker jag att det är
ärligast att var och en säger vad den tycker. Då blir ju hela läget klarlagt
både för lagtinget, för medborgarna och för regeringen.
Ltl Ulla-Britt Dahl, replik

Herr talman! Jag skulle kunna tänka mig att liberalerna i landskapsregeringen är för det här eftersom man tidigare har varit eniga i den här
frågan. Jag tror inte riktigt att man har ändrat fot i nuläget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman

Tack, herr talman! Det här ärendet är intressant. Den här diskussionen har
varit mycket intressant att höra på. För mig som nuvarande, och i 18,5 år till,
nykterist är det personligen inget problem om gränsen är 0,5 eller 0,2. Jag
dricker inte och kör bil samtidigt för att jag inte dricker. Däremot är det en
väldigt känslig fråga för att det har med alkohol att göra.
Det hör inte till ärendet, men om jag bara snabbt gör en återblick till mitt
nyktra 2009, vilka reaktioner det förde med sig, hur många diskussioner det
förde med sig och all ideologisk debatt jag fick vara med om under det året, så
ser man vilken otroligt central roll alkoholbruk har i vår kultur och hur känsligt det uppfattas när man ifrågasätter det ena eller det andra. Därav också
känslighet i den här frågan, samtidigt som det är en självklarhet för oss alla
att man kör inte under inverkan av alkohol.
För mig som nykterist så tycker jag att för att komma till en mindre alkoholkonsumtion så får man inte se det svart eller vitt. Det har jag varit noga
med under min Eriksgata för mindre alkoholkonsumtion. Man ska inte
skuldbelägga någon, man ska inte kräva total avhållsamhet och nykterhet för
då kommer man inte vidare. Tvärtom, man ska försöka få folk att tänka efter
med information och opinionsbildning. Man ska från samhällets sida försöka
göra att alla kommer till samma insikt, som jag själv har kommit till, och blir
nyktra.
Vad har detta att göra med promillegränsen? Ja, man säger att det är väldigt viktigt för attityderna att man sänker. Visst kan det ha en sådan inverkan. Det galna är om man bara gör den här sänkningen, inte fortsätter med
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andra åtgärder mot rattfylleriet och informerar och bildar opinion för mindre
alkoholkonsumtion. För så länge alkoholkonsumtionen stiger så stiger problematiken. Det visar den här artikeln mycket bra som min partikollega Fredrik Karlström refererade till. Eftersom alkoholkonsumtionen går upp så ökar
problemen ändå fast man har de här regleringarna.
Om man väger ihop alla åsikter som finns, bland dem som inte vill sänka
och bland dem som vill sänka, så förefaller lagutskottets förslag, som en bra
kompromiss. Att man inför någonting som man kallar för rattfylleriförseelse
eller rattonykterhet mellan 0,2 och 0,5 som kanske ger en snabb bot på plats
och körförbud ett dygn. Det är i praktiken en sänkning till 0,2. Men för de
frihetsälskande människorna som inte vill ha det på det viset, så kan man
med rätt så lindriga följder köra med 0,3 eller någonting sådant som man
åker fast med.
Jag vill meddela att om regeringen kommer med en sådan framställning
som kommer jag att stöda den enligt lagutskottets förslag.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! På tal om alkoholkonsumtion och promillegränser så har
det kommit till min kännedom att ltl Danne Sundman har skrivit på Facebook att det bara är han och Mika Nordberg som kommer att vara
nyktra på lagtingets avslutningsfest ikväll. Jag anser att det här inte är
förenligt med en lagtingsledamots uppdrag att gå ut och göra sig lustig
eller jag vet inte vad man ska kalla det. Jag är mycket upprörd över det
här. I den här diskussionen faller allt vad ltl Sundman nu har sagt om
man inte har mer allvar bakom sina diskussioner än så här. Jag vill påpeka detta nu. Det här drabbar alla lagtinget.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! För det är första skrev jag inte att det bara var jag och ltl
Mika Nordberg som ska vara nyktra. Däremot uttryckte mig lite klumpigt. Det vore väl konstigt om inte jag också, som storkonsument av sociala medier och Facebook, någon gång skulle få slinta på tangenterna.
Jag har tagit bort den formuleringen nu. Jag ångrar den formuleringen
såtillvida att det pekar ut andra som också kommer att vara nyktra. Jag
tycker att det är positivt att man blir upprörd och minsann vill påpeka
att man kommer att vara nykter ikväll. Om jag har förstått saken rätt så
är det en stor del, kanske till och med en majoritet av lagtinget som
kommer att vara nyktra på kalaset som vi ska ha kväll, vilket jag ser som
positivt. Jag ber om ursäkt om någon har tagit illa upp av mina formuleringar. Ibland går det rätt så snabbt i en diskussion som man tror att är
privat men som är ganska offentlig. Uppenbarligen har många sett den
här diskussionen. Det är borttaget nu och överspelat för min del.
Ltl Gun Carlson, replik

Herr talman! Möjligen är diskussionen överspelad för ltl Sundmans del,
men inte för dem som anser sig vara orättvist drabbade. Jag hör till dem
som aldrig kör bil med sprit i kroppen. Jag har nästan alltid bilen med
mig, jag kommer också att ha bilen med mig ikväll och jag kommer inte
att dricka alkohol.
Sociala medier i all ära, det är säkert modernt och man är med i tiden
om man kan använda det, men jag anser att om man har fått ett förtro-
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endeuppdrag av Ålands folk så ska man behärska konsten att använda
sociala medier, vilket Sundman inte gör.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Mitt snedsteg i all ära, men det kanske någon har begåtts
större snedsteg i åländsk politik i historien, kanske också till och med av
mig och också av ltl Gun Carlson. Vi ska inte dra för stora proportioner
av de här. Jag har tagit bort den här formuleringen. Det var dumt av mig
att indirekt peka ut någon som onykter. Det är återigen positivt att ltl
Gun Carlson med flera kommer att vara nyktra ikväll. Jag har absolut
inte pekat ut någon för att köra i fyllan, kom ihåg det!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Man kunde säga i det här sammanhanget att land ska med
lag byggas och absolut inte med sociala medier.
På det sätt som ltl Sundman resonerar så anser jag att vi nu behöver
lagberedning. Det är ett ideal om alla kan låta bli att kombinera alkohol
och trafik på väg och vatten. Det är för många både en rätt och en frihet
att avstå från alkohol. Där finns det också en attityd som jag förmodar
att ltl Sundman hänvisar till att det sedan gammalt låter; "nog ska du väl
ta lite." Jag tror att vi kommer bort ifrån det med den här typen av bred
lagstiftning och gränser för vad man kan göra.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det är precis så som lagutskottets ordförande säger. I
lagutskottets betänkande nämner man att det är vissa saker man behöver fundera på; hur ska det nya brottet designas och följderna och hanteringen av det? Hur långt körförbud ska man ha? Ska man ha körförbud? Vilka böter ska man ha? Det behövs lagberedning för detta.
När det gäller attityderna, när det gäller tidigare replikrunda, så
måste man säga att det är ju positivt att attityderna har vänt, att någon
till och med tar illa upp när man påstår att de ska dricka alkohol. Det
tycker jag är ytterst positivt, att det har vänt ifrån det, att man får skäll
när man påpekar att någon är nykter. Det är en positiv attitydförändring
i samhället. Vad det sedan beror på vet jag inte.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Diskussionen är avslutad. Ärendet bordläggs till den 8 september.
Föredras
4

Utbildningsplatser
Landskapsregeringens svar (EF 13/2009-2010-s)
Ltl Camilla Gunells enkla fråga (EF 13/2009-2010)
Enkel fråga ska läsas upp av frågeställaren och därefter ger lantrådet eller därtill utsedd
minister svar på frågan. Frågeställaren får efter det hålla högst två anföranden som
också kan besvaras. Annan diskussion är inte tillåten.
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För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan de övriga yttranden inte
får överstiga tre minuter.
Ltl Camilla Gunell

Frågan handlar om utbildningsplatser. På vilket sätt ämnar landskapsregeringen tillgodose att antalet studieplatser inför hösten 2010 är tillräckligt?
Vicelantrådet Britt Lundberg

Herr talman! Det är en mycket relevant och viktig fråga. Både läsåret 20092010 och det kommande läsår 2010-2011 är mycket krävande läsår för oss
som ska planera dem i.o.m att vi har en puckel vad gäller antalet ungdomar
som behöver studieplatser. Samtidigt är systemet väl inarbetat från många år
och dessa två år erbjuder lägst antal studieplatser. Under 2012 kommer det
att bli en mycket lindrigare situation, dels erbjuds det maximalt med studieplatser samt dels är det 20 färre ungdomar då. Detta som inledning.
Men, vi ska lösa det här. Våren 2009 går 343 elever ut från årskurs 9. Vi
har genom dimensioneringsbeslutet kommit fram till att vi har 476 antal
platser att erbjuda. Den 18 maj utökade vi platserna med att ytterligare starta
upp en bygglinje för 12 studerande vid Ålands yrkesskola. Vi utökade också
platserna vid Ålands vårdinstitut och vi har utökat platserna vid Ålands lyceum i samarbete med skolorna och direktionerna. Vi använder oss av en uträkning med ett jämförelsetal där vi räknar ut hur många platser vi har per
grundskoleelev. Den siffran är nu på 1,39 i förhållande till 1, 2 samma tid i
fjol. Vi har 476 platser. Vi har 493 sökande totalt. Vi har 150 som söker utöver
våra nior som går ut ur grundskolan. Det är mer än normalt men det har vi
också räknat med. För att rädda situation i fjol så startade vi upp det som vi
kallar för yrkesstart. Det är 16 ungdomar som läser för att förkovra sig och få
ett bättre läge inför gymnasiestudierna i höst. Så dessa 16 ungdomar vet vi att
vi har utöver niorna. Vi har också flera elever som studerar vid folkhögskolan
som vi vet att önskar gymnasieplatser och vi har också andra som önskar det.
Vid sjömansskolan ser det kanske allra tuffast ut just nu. Vi har 67 sökande
till 48 platser. Det är faktiskt en normal situation. Det var likadant i fjol. Det
beror på att det finns ganska många studerande både från Sverige och från
Finland som söker till sjömansskolan och de syns inte om de söker sjömansskolan som det tredje eller kanske fjärde alternativet eftersom samtliga
grundskoleelever i Norden inte är samordnande. En kö på 20 elever till sjömansskolan hade vi i fjol och de slutade med att alla tackade nej. Vi räknar
med att dessa 20 platser kommer inte alla elever att önska att få.
Fram till början av juli har vi en stor rotation bland ungdomarna som har
sökt. Det är väldigt svårt att ha en definitiv siffra på var alla ungdomar kommer att komma in. Från den 1 augusti har vi systemet att skolorna själva får
anta studerande till de platser som man har kvar.
Landskapsregeringen har ett klart grepp över hur läget ser ut. Vi har bild
av hur det ser ut och vi har läget under kontroll. Bedömningen från utbildningsavdelningen är att vi kommer att ha lediga studieplatser i höst. Vi har
bättre beredskap än vad vi hade i fjol. Trots att vi har så stor grupp så har vi
lyckats hitta lösningar, mycket tack vare de utökningar vi har gjort.
Det ingår också i frågan, som ltl Gunell ställer, hur vi ska klara av situation
för alla de ungdomar som söker enligt prövning. Av 493 sökande har 41 sökt
enligt prövning. 4 av dessa har kompletterat sina ansökningar och det visar
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sig att de kan söka i ordinarie kvot och de har också fått platser. Vi har 37
kvar och av dessa har 20 elever hittills kunnat antas. I det här skedet återstår
17 elever. För dessa 17 kommer det att bli lediga platser från och med den
sista juli när den allmänna rotationen har visat att det kanske dyker upp någon plats som passar ihop med dessa sökandes önskemål. Men utöver detta
så finns det 18 platser vid Ålands folkhögskola och 12 platser för yrkesstarten
som också planeras och som inte är fylld ännu. Yrkesstarten fyller vi sist med
de ungdomar som blir kvar. Man söker inte till yrkesstarten utan den är till
för att fånga upp de ungdomar som har svårare att direkt ge sig in på en gymnasieutbildning.
Systemet som vi har med våra sökande enligt prövning kom vi lite in på
under diskussionen kring gymnasielagen igår. Jag är inte riktigt nöjd med det
system vi har just nu. Vi har dels yrkesträningen som i sig fungerar bra men
som vi har möjlighet att kunna utveckla. Upptagningsunderlaget är lite litet
för en grupp ungdomar där man ska uppnå målet som finns med yrkesträningen, att man faktiskt ska kunna skaffa sig ett yrke och arbeta inom ett
yrke. Bland de ungdomar som söker enligt prövning har vi en speciell linje
som heter café- och restauranglinjen som idag är placerad vid Ålands sjömansskola. Den linjen är populär. Samtidigt kan jag ställa mig frågan om det
alltid är självklart att de ungdomar som söker enligt prövning alltid har det
intresset? Även om arbetsuppgifterna många gånger passar inom café och restaurangvärlden, så kanske inte alla har det intresset. Det har dykt upp ett
önskemål om en teknisk utbildning. Om vi ser tillbaka på den situation som
det har blivit inom träningsundervisningen där det åländska underlaget, när
det väl blir mättat, är ganska litet. Om vi startar upp en hel teknisk linje för
dessa ungdomar så kan det om ett visst antal år finnas ett helt annat intresse
bland de ungdomar som söker enligt prövning och då har man dragit igång en
linje. Vi skulle behöva hitta ett mer dynamiskt system kring detta. Därför
kommer jag att initiera en översyn av hur vi arrangerar studier för ungdomar
enligt prövning under nästa år. Nästa läsår får vi hålla tillgodo med det system vi har samt yrkesstarten och Ålands folkhögskola. Året därefter ska vi
förhoppningsvis ha en lösning som i mina drömmar ser ut att vi skulle ha någon form av samlad undervisning för ungdomar som söker enligt prövning
för att sedan kunna studera delvis via olika program som man är intresserad
av. Att man delvis är integrerad i en teknisk utbildning, frisörutbildning eller
någonting annat.
När det gäller koefficienten för studieplatser nästa år så är den 1, 37 i det
här skedet. Redan det är ett bättre läge än vad vi har i år.
Vi har jobbat väldigt mycket och seriöst med dessa frågor. Vi håller inte
riktigt med om att vi ska ha en subjektiv rätt för alla nior att få en gymnasieplats. Däremot så månar vi om att alla ungdomar ska ha vettig sysselsättning.
Vi ska göra allt vad vi kan för att man ska kunna få en utbildningsplats på
Åland när man har gått ut nian, eller så snabbt som möjligt därefter, tack.
Ltl Camilla Gunell

Tusen tack för svaret. När jag har räknat på de här platserna så har jag uppfattat att man har 378 studieplatser inom lyceet och yrkesutbildningen och
att det skulle ha lämnat över 80 studerande utan studieplats. Nu föreskriver
utbildningsministern en annan situation. Ändå sedan jul har man kunnat ana
och kunnat inse att det här kommer att bli ett bekymmer eftersom vi har en
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ganska hög arbetslöshet bland unga. Naturbruksskolans platser faller bort.
De som har gått yrkesstarten tidigare står nu på kö in i det vanliga utbildningssystemet osv.
Jag tycker att det är bra att man har jobbat med dessa frågor inom förvaltningen och att man framförallt får fram riktiga yrkesutbildningsplatser, vilket
behövs allra mest. Har man sökt och vill bli någonting inom praktisk teknisk
utbildning så är inte en plats vid musiklinjen någonting som ersätter. Då blir
det ett år som man trampar vatten. Det är viktigt att det finns tillräckligt med
yrkesutbildningsplatser.
Minister Lundberg lovade i en insändare i juni 2009 en utbildningsplats åt
alla. Jag hoppas nu med den här informationen att det löftet faktiskt kan
uppfyllas och att dessa 17, enligt prövning, inte bara behöver ta det som blir
över, utan att det faktiskt finns möjligheter för dem också att få en utbildningsplats som är i enlighet med deras egna önskemål.
Det som har förvånat min lite grann, som vi har läst i tidningen om bygglinjen, är att man har fattat beslut så sent. Man har ju vetat om ganska länge
att behovet finns. Det har förvånat mig att man har dragit ut på det beslutet
så länge. Det hade väl varit gynnsamt för alla involverade om det hade kunnat
ske med större framförhållning.
Vicelantrådet Britt Lundberg

Herr talman! Det är inte sedan julen som vi har vetat om att vi skulle ha en
svår situation nu. Redan när jag tillträdde på utbildningsministerposten så
insåg vi efter första halvåret att vi hade en mycket, mycket svår situation där
vi inte hade tänkt långsiktigt hur vi skulle lösa de pucklarna för grundskoleeleverna samt att det var så få linjer planerade för de åren. Vi satte då vi hela
sommaren och skapade nya, nästan 40, extra platser på olika sätt med att
nästan spränga väggarna i de olika klassrummen. Vi har sagt att den situationen får inte uppstå flera gånger. Därför har vi jobbat systematiskt med att
hitta platser. Ett stort problem nu är försöksansökningarna, som jag också
nämnde i debatten igår. Vi måste få grundskolorna och våra nior att verkligen
inte ta det som en övning, att fylla i blanketten rätt, när de fyller i försöksansökningarna. Det är viktigt att eleverna fyller i såsom de åtminstone då tror
att de kommer att söka, att de tar sig en ordentlig funderare. Det visade sig
att det var enorma differenser mellan försöksansökan och den verkliga ansökan. Om det var ett unikt år i år eller om detta har förekommit många år ska
vi fördjupa oss i. Vi kommer att ta en diskussion kring detta. Vi borde verkligen senast i februari ha möjlighet att tydligt kunna fatta beslut om var vi behöver öka någonstans.
Till bygglinjen fanns det inte ens antal studeranden så att det skulle fylla
de ordinarie studieplatserna enligt försöksansökan. Det var ett bekymmer.
Men vi visste att det i fjol var en stark önskan, när vi inte hade någon antagning till bygglinjen, om platser dit. Vi anade att det kommer att finnas ungdomar som inte går i grundskolan som är intresserade av bygglinjen. Därför
initierade vi, som också redogörs för i dagens tidning, en uträkning på hur vi
skulle kunna arrangera en bygglinje vid Ålands yrkesskola till hösten.
Dimensioneringsbeslutet är taget, diskussionerna har förts, men däremot
har vi haft en intern diskussion kring huruvida vi kan använda sysselsättningsfrämjande medel till detta eller inte. Vi har ifrån utbildningsavdelningens sida ansett att vi kan använda sysselsättningsfrämjande medel till detta,
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vilket vi hade klart för många veckor sedan. Men eftersom det fanns andra
synpunkter inom förvaltningen, kring huruvida man kunde göra det eller
inte, så tyckte vi att det var viktigt att utreda detta innan vi fattade beslutet.
Vi hade rätt, det var möjligt att använda sysselsättningsfrämjande medel i förebyggande syfte. Det har aldrig varit några tveksamheter kring att den här
linjen inte skulle kunna starta. Det har mera handlat om från vilket konto vi
ska ta pengarna.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Camilla Gunell

Det finns säkert mycket att diskutera här. Jag har några reflektioner att använda tiden till.
Dessa sökande enligt prövning, jag håller med om att man måste försöka
bredda utbudet. Restauranglinjen är bra, men den är inte tillräcklig. Det finns
ju olika intressen också bland dessa elever att studera olika saker. Det är naturligtvis en bra utveckling som jag hoppas att vi får se resultat i så småningom. Hur ställer sig ministern till att ge dem en laglig rätt till en studieplats?
En sista reflektion är kring naturbruksskolan. Skolan har ju nu kunnat användas som uppsamlingsplats, kan man säga. Nu är treorna där ännu ett studieår, då har man utrymmena igång och man har plats att ta in elever för yrkesstarten. Det har ju ändå funnits extra lokaler där och extra utrymmen för
tillfälliga behov. Vad händer sedan med möjligheten att ha naturbruksskolan
som en extra resurs när det gäller att plocka in utbildningsplatser vid behov?
Vicelantrådet Britt Lundberg

Tack, herr talman! Jag vill först vända mig emot att man säger att naturbruksskolans utbildning har varit en uppsamlingsplats.
Däremot har yrkesstarten fungerat som en uppsamling för de ungdomar
som inte har haft tillräckligt med motivation, tillräckligt höga betyg eller för
dem som kanske inte har klart för sig vad man egentligen vill göra. I mina
diskussioner med studiehandledare och speciallärare har det visat sig att yrkesstarten har fallit väldigt väl ut. Det är också en satsning som vi funderar på
att fortsätta med. Var de ska placeras och hur naturbruksskolans lokaler ska
användas ber jag att få återkomma till i budgeten för 2011. För det har vi inte
färdigt ännu.
Sedan när det gäller utbildningsplats åt alla så är vår ambition är att göra
allt vad vi kan för att alla ungdomar ska ha en vettig sysselsättning, vilket är
en väldigt hög prioritet.
Steget till en subjektiv rätt åt alla upplever jag att blir mera av en tolvårig
grundskola, en placering, i stället för att man går in i en yrkesutbildning med
kraft, att man faktiskt ser att man får investera i en yrkesutbildning när man
verkligen är engagerad. Man satsar på att skaffa sig en utbildning, så att det
inte är någon som har placerat eleven någonstans för att man ska gå tolv år i
skola.
När man säger; ”vad har man tänkt göra för dom där”, och ltl Gunell hänvisar till dem som har sökt enligt prövning, så är det också en mycket bred
grupp. Det handlar om allt ifrån dem som har läst enligt anpassad lärokurs
till ungdomar som inte har tillräckliga kunskaper i svenska. Dessa elever kan
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vi inte heller behandla i en klump på något sätt. Vi har också fört diskussioner huruvida det är rimligt att de ungdomar som inte har svenska som modersmål ska söka enligt prövning. Det är också ett arbete som vi jobbar vidare
med.
Vi har absoluta ambitioner, men det är ganska svårt att dra en gräns när
det gäller laglig rätt. Man behöver också föra en diskussion om vem som ska
ha rätt till vilken plats och vad det är som ligger till grund för att man får den
platsen. Det finns nog väldigt många rättviseaspekter att titta på ifall man ska
gå in för en placering in i yrkesutbildningarna ifrån samhällets sida. Jag tycker det är bättre att vi gör som idag, ungdomarna söker och vi erbjuder platser.
Strävan är att alla ungdomar ska ha en vettig sysselsättning. Det är ju det
enda kloka man kan göra med tanke på tanke på ungdomarnas välbefinnande
men också samhällsekonomiskt. Att se till att ungdomarna hålls på banan och
får en bra start i livet är det ju de allra viktigaste åtgärderna vi kan göra för all
framtid.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas till kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Remiss efter bordläggning
5

Frivilligorganisationernas samhällsekonomiska betydelse
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion (HM 28/2009-2010)
Ärendet har tidigare bordlagts och beslut har fattats om remiss till finansutskottet.
Diskussion.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Åland är rikt på många sätt. Åland är särskilt rikt på organisationer och föreningar. Man kan säga att hela den politiska och folkliga basen
vilar på de frivilliga organisationerna. Dessa ideella föreningar har stor betydelse för samhället på många sätt och i många avseenden. Det är oersättligt
när medborgarna av fri vilja på sin fritid offrar både tid och till och med
pengar ibland för att förverkliga saker som de tycker att är viktiga inte bara
för dem själva utan också för andra. Man brukar ibland tala om socialt kapital. Särskilt i dessa tider när man säger att gränserna för utbyggnad av den
traditionella offentliga sektorn inom den nordiska modellen, som inte kan föras hur som helst, så har just tredje sektorn och det sociala kapitalet fått ett
stort intresse bland forskare och andra som sysslar med liknande saker.
På Åland har vi föreningar inom nästan alla samhällsområden. Tänk på en
sådan ekonomisk verksamhet som PAF bedriver, som är en förening. Vi har
andra ekonomiska föreningar som inte är landskapets. Vi har föreningar
inom det kulturella området. Vi har föreningar inte minst inom idrottsområdet. Det finns många, många organisationer med otroligt smalt engagemang.
Det finns en Fuxsiaförening och det finns en förening som sysslar med
schack. Det finns föreningar som bara sysslar med en aktivitet och så finns
det föreningar som har ett brett engagemang.
Jag skulle gärna vilja lyfta fram sådana föreningar som Röda Korset, Folkhälsan, Rädda Barnen och framförallt Emmaus.
Emmaus på Åland är den yngsta av de här organisationerna. Den organisationen, om någon, sysslar med hållbar utveckling. Emmaus Åland har idag
50 arbetsplatser. Dessa arbetsplatser är besatta av många människor som
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inte annars skulle kunna delta i arbetslivet. Men inte nog med den stora sociala insatsen, Emmaus bidrar också såsom en miljöorganisation med en stor
insats. Årligen ökar de mängder återvinningsbart material som föreningen tar
emot. Ekonomiskt är det en betydande kraft.
Ur samhällets synvinkel förefaller det ofta som om man inte riktigt idag vet
hur man ska hantera de här organisationerna. Man stöder dem ganska rutinmässigt. Det kan t.o.m. fungera så att en organisation som går ekonomiskt
bra får sitt stöd sänkt. Man säger att de klarar sig själva och de behöver inget
stöd. Då gör man organisationen en stor otjänst. Jag har jobbat inom många
liknade organisationer och varit med ändå från starten, då ser man ofta att i
början när entusiasmen är stor så går det att utveckla verksamheten ganska
långt. Men sedan kommer man till en viss nivå, när det ska stiftas lagar krävs
mera resurser, personella och andra, för att verksamheten ska utvecklas vidare. Vi ser många organisationer som brottas med just problemet att de inte
förmår utvecklas mera för de har inte tillräckligt med personella resurser eller andra ekonomiska resurser.
Jag tycker att landskapet borde ägna sig mycket mera åt den tredje sektorn
och se det ur en samhällsekonomisk synvinkel och ur en hållbarhets synvinkel.
Frivilliga organisationerna bidrar inte bara med socialt kapital, dvs att de
människor som engagerar sig får ofta mycket för det i form av engagemang,
gemenskap, friskvård, förebyggande och allt möjligt. De får någonting som de
skapar själva. De bidrar också till att andra får möjligheter. Det skapas också
human kapital inom tredje sektorn, t.ex. organisationer som AICIS och
Fredsinstitutet där man producerar ny kunskap som är speciell just för Åland.
Det är mycket värdefullt. De är fria institutioner som ganska fritt utgående
från vetenskapliga och andra kriterier kan skapa human kapital.
Som tredje faktor och konsekvens är sysselsättning. Man bidrar med ett
ekonomiskt kapital.
Den här sektorn har otroligt stora resurser. Men det skulle krävas mera
engagemang från samhällets institutioner för att detta skulle kunna utvecklas
mera. Det mest grundläggande är att vi skulle ha någon slags uppfattning och
utredningar om vilken samhällsekonomisk betydelse dessa organisationer
har. Det har vi inte idag. På basen av en sådan diskussion borde man med
tredje sektorn diskutera vilka typer av stöd som skulle skapas för att den här
sektorn skulle kunna utvecklas. Så att det inte blir så att man rutinmässigt
bara gör samma sak år efter år. Den dynamiken skulle man kunna åstadkomma ganska lätt om man hade treåriga stödsystem när en organisation visar på innovationer eller att man vill gör någonting nytt.
Jag tror för min del att den här sektorn är lite förbisedd. Speciellt nu när vi
har en lågkonjunktur och det är lite oklart hur den framtida produktionen av
olika samhällstjänster ska se ut så borde man ta tillfället i akt att utveckla den
här sektorn. Annars vill det bli så att man pumpar in pengar och av olika skäl.
En del organisationer får rätt rikligt med pengar, ofta de organisationer som
har de mest välbetalda cheferna, de är t.o.m. bättre avlönade än motsvarande
personer inom offentlig sektor. Men frågan är om det är de som är de mest
produktiva? När man ger samhällsstöd så har man också rätt att kräva motprestationer och resultat.
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Jag hoppas att motionen behandlas väl för det rör många viktiga samhällssektorer och det rör många enskilda människors intresse att göra något för
samhället och inte bara för sig själva. Tack, herr talman.
Talmannen
Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till finansutskottet.
Remiss efter bordläggning
6

Tilläggsexamen som eko-frisör
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 31/2009-2010)
Ärendet har tidigare bordlagts och beslut har fattats om remiss till kulturutskottet.
Diskussion.
Ltl Camilla Gunell

Herr talman! Det blir mycket utbildningsfrågor dessa sista dagar på sessionen. Det här är en hemställningsmotion som jag har fört fram som ett initiativ
till lagtinget och landskapsregeringen att fundera över.
Det börjar finnas fler och fler ekologiska hårvårdssalonger runt om i Norden och i världen. Det betyder att många medvetna människor som strävar
till en hållbar utveckling både för hälsan och för miljön väljer att övergå i en
livsstil som är mer ekologisk. Man äter mer ekologisk mat och man använder
flera ekologiska naturvårdsprodukter inom kosmetika och hårvård.
I dagsläget kan man utbilda sig inom ekologisk hårvård. Det är väldigt
mycket kemikalier involverade i den traditionella hårvården, som i många fall
blir ett bekymmer både för kunder och för dem som jobbar inom frisöryrket
särskilt om man är känslig för allergier. Kemikalierna kan även utveckla allergier. Eko-frisör är då ett viktigt alternativ. Produkterna är hämtade från
naturen. Själva eko-frisörsyrket är också någonting helt annat än det traditionella yrket. Man utbildar sig till frisör på en traditionell utbildning men efter detta kan man gå en tilläggsutbildning, i riket i dagsläget, på tio studieveckor. Det finns säkert också alternativ i Sverige.
Det handlar mer om håret som kännetecken för hur människan mår och
hur hon har det. Det är en lite mera holistisk syn på människan och hennes
behov.
Mitt förslag är att man borde ge redan utbildade frisörer eller sådana som
idag utbildar sig till frisörer möjligheten att också gå en fortbildning på tio
studieveckor till eko- frisör på Åland. Jag tror definitivt det finns ett kundunderlag på Åland för åtminstone en eller ett par salonger med den här inriktningen. Jag tycker också att det skulle vara synnerligen passande för Åland
som nu har antagit en motion om att bli den gröna ön i det blå havet. Det vore
också på sin plats att man inom så många arbetsplatser som möjligt eftersträvar att jobba så ekologiskt och förenligt med naturen som det bara går.
Eftersom man inom hårvården använder väldigt mycket kemikalier som
går ut i avloppssystem och i naturen så vore det viktigt att fundera även över
detta. Tack, herr talman.
Talmannen
Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till kulturutskottet.
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Remiss efter bordläggning
7

Internationaliserad högskoleutbildning
Ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion (HM 29/2009-2010)
Ärendet har tidigare bordlagts och beslut har fattats om remiss till kulturutskottet.
Diskussion.
Ltl Camilla Gunell

Tack, herr talman! Vi kan konstatera att utbildning är i dagens värld en handelsvara på en internationell marknad. Alla samhällen kommer framöver att
behöva välutbildad arbetskraft och konkurrensen kommer att vara stor.
Åland har i högskolan på Åland en bra början på något som kunde utvecklas i
en mer internationell riktning. Eftersom Åland fortsättningsvis ”exporterar”
mycket ungdomar främst till Sverige men även till andra länder. Många
kommer inte tillbaka till Åland, de blir kvar i de länder där de har studerat. Så
är det förstås i en mera globaliserad och internationaliserad värld. Man jobbar och lever där man finner det som bäst. Det betyder att vi måste importera
mera människor till oss. Jag tycker att högskolan skulle vara en bra dörröppnare. Det finns många i världen som behöver utbildning. Vi har kapacitet att
ge det. Framförallt inom de sektorer som vi själva är duktiga på; sjöfart, turism och flera andra inriktningar. Därför borde man jobba mera visionärt med
högskolan. Målet borde vara en mer eller mindre helt internationell utbildning som kan ta emot både ålänningar och studerande från hela världen och
läsa kurserna på engelska. I dagsläget kan man läsa en termin på engelska,
men det är ju givetvis otillräckligt. Man borde kunna ta en examen på engelska på Åland.
Det här är en motion som jag inser, och säkert många med mig, att inte
förverkligas i morgon. Det är långsiktig strategi. Man måste ju sätta målet om
man ska kunna jobba för det. Det är viktigt att man politiskt på Åland säger
vad man vill med Ålands högskola. Vilken typ av resurs ska det vara för oss,
för vårt näringsliv och för vår arbetsmarknad?
Om man jämför med högskolan på Gotland så har de över 7 000 studerande. Deras samhälle är inte mycket större än Åland. Vi har en högskola
med 400 studerande. Det finns alla möjligheter att utvidga skolan volymmässigt. Man måste naturligtvis ha en konkurrenskraftig utbildning och den
måste ges på engelska i högre grad än vad man gör idag.
Jag hoppas att kulturutskottet funderar vidare och att man vågar tänka
både långsiktigt och visionärt och tro på den kompetens och kapacitet som vi
har i det åländska samhället. Tack, herr talman.
Talmannen
Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till kulturutskottet.
Remiss efter bordläggning
8

Åtgärder mot ungdomsarbetslösheten
Ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion (HM 15/2009-2010)
Ärendet har tidigare bordlagts och beslut har fattats om remiss till näringsutskottet.
Diskussion.
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Ltl Danne Sundman

Herr talman! Nu är minister här. Det skulle vara intressant att föra en debatt
i de här frågorna. Jag har en motion som anknyter till det här när det gäller
ungdomsarbetslösheten, som också är aktuellt i nyheterna idag. Vi får kanske
höra ministerns åsikter i ärendet.
Ltl Mika Nordberg

Herr talman! Jag understöder tidigare talares önskemål om att få höra näringsministern i den här frågan. Vi har ju vid ett flertal tillfällen bordlagt det
här ärendet. Vi försöker från oppositionen komma med konstruktiva förslag
för åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Vi har än så länge inte fått höra regeringen åtgärdsprogram. Tack.
Minister Torbjörn Eliasson

Tack, herr talman! Begäran har hörsammats. Det är lite svårt att vara på två
platser samtidigt. Jag försöker så gott jag kan. När det gäller motionen så är
det fina tankar.
Jag kan berätta vad som görs i dagsläget. Det finns praktikantplatser som
AMS betalar, vilket man bl.a. har arbetat fram med köpmannaföreningen.
Dessa ungdomar finns gratis hos arbetsgivarna. Man betalar 23,65 euro till
arbetsgivaren per dag för dessa praktikanter. Detta kan pågå i sex månader
sedan kan det ev. förlängas. Så ser situationen ut.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Anser näringsministern att de här åtgärderna är tillräckliga vad
gäller den kommande hösten? Vi kan idag läsa i medierna att redan nu
är det svårt för ungdomarna att ens få sommarjobb. Tror inte näringsministern att det vore väldigt bra att vidta ytterligare åtgärder för att
vara beredd när stunden kommer och inte sedan få till någon nödlösning?
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag är medveten om att det finns färre sommarjobb
idag. Det är svårare för yngre ungdomar att få tag på sommarjobb idag.
Det är riktigt. När de blir 18 år så är det lättare. De här stödåtgärderna
finns idag. De har trots allt medverkat till att ungdomsarbetslösheten
har gått ner. Vi följer naturligtvis med det här. Jag kan inte meddela
någonting nytt som vi har åstadkommit. Vi har hållit på med budgetramarna nu. Budgetberedningen ska vara klar i juni. Vi återkommer till
det. Jag kan inte ge något mera svar än så här.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Jag tror att det är bra att näringsminister Torbjörn Eliasson tittar på frågan angående ungdomsarbetslösheten efter att budgetarbete är
klart i juni. Jag tror att man behöver ha lite framförhållning så att man
har en reservplan färdig att ta till när hösten kommer och vi plötsligt
står inför fullbordat faktum att vi kanske har 15 procent ungdomsarbetslöshet som behöver åtgärdas. Det är lite sent att då komma till lagtinget
med ett förslag till ändring av lag eller någonting annat. Då rinner tiden
iväg och vintern har snart passerat.
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Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Som jag sade, när vi behandlade den första tilläggsbudgeten, så ser vi på dessa frågor. Det kommer antagligen en tilläggsbudget i september. Vi ska följa med det. Om det behövs det så sätter vi
in ytterligare åtgärder.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Jag måste säga att jag inte känner att det finns någon kraft
eller framförhållning i den här frågan efter att jag har hört ministern.
Han upprepar bara en del av det som har gjorts tidigare av förra finansministern. Det var inte heller så mycket.
Köpmannaföreningen, Mariehamns stad och någon annan kommun
lovade att ställa en del arbetsplatser till förfogade. Nog måste den här
frågan tas mera på allvar. Det är viktigt med budgeten, men nog måste
väl avdelningen klara av två eller tre frågor samtidigt, annars kommer
detta inte att bli bra.
Mitt förslag är att man gör upp en plan redan nu och att man särskilt,
såsom jag tidigare sade, utnyttjar de möjligheter som tredje sektorn har.
Där finns det behov av mycket arbetsinsatser. Det är ganska flexibelt att
ordna arbetsinsatserna.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Vi tar absolut frågorna på största allvar. AMS arbetar
med dessa frågor. Som jag sade, i ett tidigare svar här till ltl Mika Nordberg, så följer vi upp det och vi tar det på stort allvar. Om det behövs så
ska vi sätta in ytterligare åtgärder.
Ltl Barbro Sundback, replik

Till det sista så tycker jag att man ska ha färdiga åtgärder så fort som
möjligt och sedan lägger man till dem. Inte att man igen sitter och väntar att man får problem i famnen och sedan så slår man ifrån sig för att
man har så mycket arbete.
Vid sidan av tredje sektorn så är det viktigt det som togs upp på ett
seminarium som ministern själv inledde om ungdomsarbetslöshet,
Community business. Det är ett väldigt bra system för att komplettera
den fria marknaden. Det finns väldigt fina resultat från många olika länder som vi kan lära oss av. Det skulle förstås förutsätta en lag om sociala
företag eller något liknande. Det här samhället är ju inte alltid mån om
lagstiftningen. Men man skulle åtminstone reservera pengar i budgeten
för tredje sektorn och för sådana här projekt inom Community business.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Ja, jag inledde det seminariet. Jag satt med ca en och
en halv timme. Det var mycket intressant som jag fick höra där. Jag ska
sätta mig mera in i det.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Camilla Gunell

Herr talman! Det är viktig motion och en viktig fråga som har varit upp flera
gånger. Minister Eliasson och jag, när vi var kollegor i finansutskottet, tog
upp den här frågan många gånger. Vi skrev i flera betänkanden att ungdomsarbetslösheten kräver sina särskilda åtgärder för att man ska komma till rätta
med den. Vi såg att den var alarmerande och att det behövdes extra ordinära
insatser.
Nu har då Eliasson flyttat in bakom kulisserna och kan själv se vad som
har gjorts. Anser minister Eliasson att landskapsregeringen har hörsammat
det som lagtinget gång på gång har påtalat? Den här frågan är angelägen, siffran är alarmerande hög av unga arbetslösa och det krävs extra ordinära insatser för att komma till rätta med det. Vi vet tyvärr vad som händer om flera
ungdomar i vinter blir hemma ännu en vinter. Det är en tuff situation för
samhället där effekten blir att utkomststöden ökar i kommunerna. Det blir
även för personen i fråga en tuff situation som ofta innebär att man blir lite
passiv, tycker att livet är tråkigt, man tappar lite tron på framtiden och ofta
sjunker självförtroendet. Det är en fråga som är viktig för hela samhället, men
också för alla de enskilda individer som är drabbade och riskerar att hamna i
utanförskap.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Det är alldeles rätt som ltl Gunell säger, i finansutskottet diskuterade vi de här frågorna vid många tillfällen. Vi delade den
oron, vilket jag gör fortfarande. Själva budskapet är definitivt hörsammat. Alla goda krafter behövs här för att uppnå resultat. Det här är
någonting som finns på mitt bord. Jag lovar att följa med det.
Ltl Camilla Gunell, replik

Vi har pratat mycket om det. Vi är eniga om problemet. Vi är också eniga
om att det behövs insatser. Min fråga är till minister Eliasson, när han
nu har tillfället att både se bakom kulisserna vad som har hänt och vilken beredskap man har i landskapsregeringen, är åtgärderna faktiskt är
tillräckliga? Om den här siffran fortsätter att vara hög ännu framåt hösten och kanske nästa år, då måste man ju bara konstatera att man inte
har lyckats att få ner siffran.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Som jag sade redan tidigare när jag var i talarstolen
så finns det en hel del insatser som görs. Vi har ju faktiskt sett en nedgång, vilket är positivt. Om situation förvärras eller om vi fortfarande
inte kan se en nedgående trend så kommer vi självklart att ta tag i frågan
och ta fram nya åtgärder, det är klart. Ungdomsarbetslösheten får inte
öka.
Ltl Camilla Gunell, replik

Herr talman! Vi får väl avsluta diskussion så här, att siffran har gått ner
är ju att förvänta, sommaren ger ju lite mera arbetsplatser som också
passar unga. Tyvärr inte tillräckligt eftersom inte alla får sommarjobb
heller. Vi vet att kommunerna aktivt har gått in och försökt skapa arbetsplatser. När detta upphör så är problemet både en konjunkturfråga
och en strukturell fråga. Utmaningen kommer nog i höst. Jag hoppas att
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landskapsregeringen försöker ta in lite nytänkande och komma med lite
nya idéer att lösa detta på. Det verkar som om de traditionella modellerna inte är tillräckliga.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Jag försökte titta efter vilket utskott detta skulle gå till. Kanske
någon kan upplysa mig? Jaha, näringsutskottet.
Ungdomsarbetslösheten på Åland är hög. Man kan ibland trösta sig med
att den är mycket högre på andra håll. I Sverige är den mycket hög p.g.a. politiska åtgärder på lång sikt. Man har låtit arbetsmarknaden vara flytande. Arbetslinjen har inte varit vägledande, vilket den är på Åland.
Det första är att man ska ha studieplats och sedan ska man ha jobb. När
man får en ungdomsarbetslöshet som vi har så måste man göra en analys och
inte bara larma och prata om elände som socialdemokraterna gör i nästan
alla frågor nuförtiden. Det finns ungdomar som är väldigt svårplacerade. Det
finns ungdomar som behöver extra åtgärder för att komma ut på arbetsmarknaden. Landskapsregeringen kanaliserar pengar till kommunerna, till
organisationer och till företag. När det gäller företagen så visar det sig t.ex. att
det är ett problem därför att särskilt småföretagarna tycker att det blir extra
arbete även om de kan få en ersättning för ungdomsarbetsplatser. Där finns
det möjligheter att förbättra systemen, ha mera lotsning, ha mera vägledning
och ha planer för hur ungdomarna kommer in i arbetet. Det finns också möjligheter, om det finns resurser, att göra en bättre matchning mellan studier
och arbetet. Jag tror att en intressant utveckling kan komma under nästa år
om man ser på arbetsplatsförlagd utbildning där man kombinerar praktik och
teori. Där har vi ett av de stora problemen i det åländska utbildningssystemet.
Den praktiska utbildningen blir ofta i andra hand i jämförelse med den teoretiska studieförberedande utbildningen. Det är dels en attitydfråga, det är dels
en resursfråga, men det är också en fråga att den praktiska utbildningen ska
leda till anställbarhet. Idag har vi ofta en examen som leder till anställbarhet.
Sedan kommer man in på arbetsmarknaden och i arbetsmarknadsprocessen.
Om det konceptet skulle kompletteras med en delvis arbetsplatsförlagd utbildning så skulle man kunna lotsa in de här personerna till arbetsgivaren och
arbetsgivaren skulle få en möjlighet att avlöna också under studietiden. Man
skulle ha ekonomiska incitament där arbetsgivaren kan ge en belöning åt den
som är duktig på jobbet och det kan sedan leda till fast anställning.
Jag hoppas att näringsutskottet kan se lite på de olika system som finns.
Även i Sverige börjar man nu få upp ögonen för att man måste göra någonting åt sitt stela system där ungdomsarbetsmarkanden får vara hög därför att
man har välfärdstjänster till ungdomarna. Nu börjar man på danska modeller
och norska modeller. Jag tror att Åland är lite mitt emellan. Vi har ett väldigt
välfungerande AMS-system som verkligen jobbar för att lotsa in dessa personer. När det gäller sommarjobb så får man dra slutsatsen att varje person
förutsätts vara lite mera aktiv än tidigare. Det kan vara jobbigt för en del och
det kan underlätta för andra. Jag tror att landskapsregeringen har alla möjligheter att utnyttja det goda läget som Åland har på arbetsmarknadssidan. Vi
har en ökande ungdomsarbetslöshet men den är inte just nu såsom i omgi-
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vande regioner. Parerar men detta med aktiva åtgärder, inom ramen för de
resurser som finns idag, så tror jag att man kan hålla den på den här nivån
och ytterligare sänka den. Den är ju faktiskt på väg neråt, vilket är rätt unikt i
det läget som vi har idag.
Utskottet bör titta på de olika kategorierna. De som behöver särskilda speciella individuella åtgärder och den stora gruppen som kan komma in lättare
genom en arbetsplatsförlagd utbildning och liknande åtgärder.
Jag tycker för min del att dessa motioner där man ska ställa frågor till
landskapsregeringsledamöterna, som kanske inte har tid att vara här, är lite
konstiga. Motionärerna borde ju själva tala om vad de vill åstadkomma och
vad de vill att utskottet ska titta på. Jag har så många gånger sagt här i lagtinget hur man borde göra enligt min mening så att det får räcka med det här,
tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Jag tycker att ltl Olof Erland tar upp en lite annan
sak än det som motionen handlar om. Jag uppfattar motionerna som att
man tycker att det krävs åtgärder för att lindra den akuta situationen i
fråga om ungdomsarbetslösheten. Olof Erland pratar mera om det
strukturella problemet med att speciellt, i tider där det inte finns så
mycket arbete, placera de ungdomar som har en utbildning och att den
kanske borde vara lite annorlunda. Det är viktigt att man gör en skillnad
där.
Sedan säger Olof Erland att AMS-systemet fungerar bra. De som jobbar där är säkert bra. Jag återkommer.
Ltl Barbro Sundback, replik

Vad gäller AMS systemet så tycker jag nog att det finns behov av att utveckla systemet ytterligare. Vi hade här i februari en diskussion med dåvarande finansminister, det var många representanter med från kommunerna och från en del föreningar bl.a. köpmannaföreningen. Då
fanns det ett ganska stort missnöje med det väldigt byråkratiska system
som man har. Det kanske mera svarar mot dessa strukturella behov,
men inte mot sådana här akuta situationer där det plötsligt blir stopp för
ungdomarna att komma ut på arbetsmarknaden. Man borde nog ta fram
pengar som är lätta att använda och som går till tredje sektorn och sedan se på detta med sociala företag.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Jag tar mig friheten att hålla mig till den sak som behandlas. Jag ska därför upprepa vad jag sade. Utskottet bör titta på olika åtgärder som är specifikt individinriktade. Man bör också se på de åtgärder som landskapet har gentemot organisationer, kommuner och företag. Man bör styra in utvecklingen på en kombination av utbildning och
arbetsmarknaden. Det kommer att förbättra situationen både på kort
och på lång sikt. AMS, med sina begränsade resurser, har ett gediget arbete att göra och en stor utmaning att klara av den akuta situationen.
Samtidigt som man gör det ska man rikta fokus på vad som kan vara
strukturella förändringar i framtiden som vi ska göra även om vår situation ger möjlighet till en sådan utveckling. Vi har ett utbildningssystem
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som fungerar men kan reformeras med kombinationen praktik och teori.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Jag måste säga att jag blir lite uppgiven när jag försöker lyssna
på ltl Olof Erlands anförande. Jag har svårt att förstå hur innehållet i det
anförandet ska kunna hjälpa våra ungdomar som står in för arbetslöshet
till hösten. Det är ett konkret problem som vi står in för. Vi från oppositionens sida vill komma med kreativa konkreta lösningar som ska hjälpa
ungdomarna att komma ut på arbetsmarknaden. Vad vi får höra från ltl
Olof Erland är att han skäller på oppositionen som försöker komma med
kreativa lösningar för våra ungdomar. Jag är bestört.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Någon måtta borde det vara, ltl Mika Norberg är uppgiven
och bestört för att jag talar om tre, fyra saker.
För det första ska man rikta in arbetet i utskottet på att analysera situationen så att man kan ge individuella stödåtgärder till vissa personer.
För det andra så ska man på ett bättre sätt kunna styra de medel som
går till kommuner, organisationer och företag. För det tredje ska man se
hur man i större utsträckning kan kombinera arbete och praktik. Sedan
ska man se över hur dessa system fungerar. Om ltl Nordberg blir uppgiven och bestört av detta, så då förstår jag att vi kan se fram emot problem i arbetsmarknadspolitiken.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Det är helt riktigt att utskottet ska titta på det här. Nu har jag
suttit här i lagtinget i två och ett halvt år och det är bra många motioner
som har blivit remitterade till utskott, men det är mycket färre motioner
som överhuvudtaget har kommit upp till behandling. Om ungdomarnas
arbetslöshetssituation hänger på utskottets behandling av motioner så
tycker jag synd om ungdomarna. Jag hoppas verkligen att landskapsregeringen sätter manken till och kommer med ett konkret åtgärdsprogram vad gäller ungdomarnas möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Olof Erland talade tidigare om strukturella lösningar som även
ltl Barbro Sundback var inne på. Konkret handlar det om att det finns
färdigt utbildade elektriker och det finns färdigt utbildade VVSmontörer, vilka ofta anställs av mindre företag. I början av kan inte
dessa nyanställda prestera fullt, så det är inte möjligt för en egen företagare att ta fullt betalt när en ny anställd börjar.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Olof Erland, replik

Ltl Nordberg är bestört, uppgiven och han tror inte att det blir någonting av motionen. Varför detta hallå? Personer som är arbetslösa och har
ett yrke så naturligtvis försöker man matcha dem till företagen. Man kan
ge individuella stöd och man kan ge stöd till kommuner, organisationer
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och företag för att de lättare ska kunna anställa. De som har en utbildning som inte ger jobb eller kunde underlätta att ge jobb så kombinerar
man vidareutbildning eller utbildningsanpassning med arbetspraktik.
Det är konkreta åtgärder som man kan göra och som landskapsregeringen kommer att arbeta med framöver.
Uppgivenhet, bestörthet och misstro leder ingenstans. Jag upprepar
än en gång; med Nordbergs politik får vi problem på arbetsmarknaden.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Talman! På radions hemsida kan man idag läsa om att det inte lönar sig att
registrera sig som arbetssökande eftersom inte AMS inte har några arbeten
att dela ut. Där har vi ett problem och det förstår vi också. Vi har en lågkonjunktur, de privata företagen ser om sitt hus och de har inte möjlighet att anställa. Detta gäller allt ifrån det lilla företaget till det stora företaget. Alla
kämpar med sin ekonomi.
Om ungdomar som är arbetssökande ska kunna erhålla ett arbete, en framtidstro och en utkomst för att kunna klara sig så är detta ett samhällsansvar.
Det är därför som vi också frågar landskapsregeringen vilken beredskap man
har för att möta det här behovet?
Det finns problem på lång sikt, det är kanske det som ltl Erland tog upp i
sitt anförande. Hur ska man lösa det här på lång sikt? Då har utskottet säkert
möjlighet att penetrera den här frågan och komma med olika åtgärdsförslag.
Men vi har också ett akut problem. Idag säger näringsansvariga att man har
det här under kontroll. Vi har en sommar framför oss där många ungdomar
inte har erbjudits ett sommarjobb, som kan ge en arbetserfarenhet som man
kan ha med sig i bagaget längre fram.
Vi har inom den offentliga sektorn människor som går på semestrar. De
kan då inte bereda ärendet när det behöver vara möjligt att sjösätta kanske
redan i september. Därför är det viktigt att man redan idag har en strategi
vad det är som vi sjösätter i september. Vad kan vi erbjuda i september? Är
det fler utbildningsplatser? Är det fler praktikplatser? Kan vi erbjuda fler arbetstillfällen från samhällets sida? Vilka dörrar har vi öppnat för de ungdomar som då står utan både studieplats och arbete? Det är faktiskt högtid att
man funderar på det redan nu, om det är så att man inte har en strategi. Jag
blir faktiskt lite förvånad när jag hör ltl Olof Erland säga att man från landskapsregeringens sida har viktigare saker för sig än att stå här och svara på de
här motionerna och inläggen som vi har här. Enligt mitt sätt att se det så
finns det inget annat som är viktigare än att vara här i salen och försvara den
politik och de visioner som man har. Det här är det offentliga rummet. Det är
här det kommer ut till medborgarna vilken strategin är för framtiden. Och
man säger att den kan man inte tänka på för man jobbar med budgeten. Det
tycker jag att är ett märkligt sätt att hantera den här frågan på, även om man
är man så tror och hoppas jag att man kan göra två saker samtidigt. Man kan
jobba på sin vision och med budgeten.
Flummet, mina vänner, det mättar inte några munnar och det ger ingen
framtidstro. Det är konkreta strategier, visioner och målsättningar som ska
presenteras, helst här och nu, tack.
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Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Ja, jag är man och jag har svårt att jobba med två saker samtidigt. Ni är ju så duktiga på det, ni kvinnor. Det är ju det som är
den stora skillnaden mellan oss. Men det är i varje fall svårt att vara på
två platser samtidigt. Nu borde jag samtidigt jobba med budgetramarna
inne i plenisalen i landskapsregeringen, det är mitt största bekymmer.
När det gäller dessa frågor så har jag redan varit upp och svarat vad
det är som görs. AMS gavs också mera resurser i tilläggsbudgeten. Jag
har sagt att vi tar det här på absolut största allvar. Vi följer med det och
vi kommer med mera om det behövs. När det gäller företagen så sade
vtm Gun-Mari Lindholm själv att det gäller också för företagen att anställa. Vi vet att det är ett problem. Ekonomin gör ju att man anställer
färre i dagens läge. Det gäller att vara kreativ och vi ska söka nya idéer,
självklart.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Från vår sida har vi kommit med ett antal i kreativa idéer, som
vi tycker åtminstone, hur man skulle lösa det här. Jag hoppas att man
tar idéerna till sig i landskapsregeringen. Jag tror att det är viktigt att
man redan har den här strategin, om inte idag men åtminstone i morgon, så att man vet vad man ska sjösätta när det behövs. Så att man inte
när det behövs börjar fundera på frågan. Det är alltid bra när man har
det färdigt funderat, när det behövs så tar man fram det.
Jag tycker att kommunerna har mött det här behovet bra. Vi vet att
initiativen som har tagits ifrån kommunernas sida kommer att sjösättas
i september. Landskapsregeringen har också ett samhällsansvar i den
här frågan att ha en strategi inför hösten.
Minister Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Vi finns ju med i det här också. Vi betalar ju för praktikantplatser 23,65 euro per dag. Det kan pågå under sex månader. Det
finns åtgärder. Behövs det mera åtgärder så kommer vi att se över det.
Jag vill jag också påpeka att arbetet med budgetramarna som vi håller
på med nu, så diskuterar vi allt som ska göras under 2011. Det är också
en viktig diskussion.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Olof Erland

Herr talman! Man kan fråga sig om man ska diskutera formalia och procedurer i lagtinget särskilt mycket. Jag tycker ändå att det är viktigt när en av motionären säger att det är meningslöst att föra det till utskottet. Det blir ingenting av det och det tar så lång tid. Men det är ju en motion som ligger till
grund för det här. Man kan inte ha två procedurer samtidigt för att hänvisa
till vtm Lindholm. Vi kan inte ha en frågestund för landskapsregeringsledamöterna samtidigt som man har en hemställningsmotion. I frågestunden har
man den fördelen att det är förberett för ministrarna att vara här. I det andra
fallet så säger vtm Lindholm att det offentliga rummet är här och nu. Man
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kan naturligtvis säga att landskapsregeringen är ett särskilt offentligt rum där
man nu tydligen måste vara och därför kan man inte vara här.
När det gäller hemställningsmotionen så är det motionären själv som är
den mest pessimistiska här och säger att det inte blir någonting av det här.
Jag har sagt att man kan vidta särskilda åtgärder när det gäller individer. Jag
har sagt att man borde se på möjligheterna för kommuner, organisationer
och företag att få lotsning. Jag har sagt, för det tredje, att man borde se lite på
sikt, kanske i höst, på kombinationen teori och praktik eller arbetsplatsförlagd utbildning. Det är åtgärder som utskottet mycket väl kan titta på. Det är
konkreta åtgärder, om de är särskilt kreativa vet jag inte, men de bygger på
min erfarenhet.
Men att kräva att landskapsregeringen måste vara här för att man ska
kunna säga någonting, det är ju motionen som är underlaget och utskottet
som är mottagare. Min vägkost är återigen, jag ska upprepa det; analysera arbetslöshetssituationen för ungdomarna och se på de olika kategorierna. Se
vilka ungdomar som man kan hjälpa med individuella riktade åtgärder. Se på
dem som har en utbildning men som behöver hjälp att få fotfäste på arbetsmarknaden. Se på företagarna och organisationen vilken hjälp de kan behöva
för att kunna ta emot arbetstagarna. Se på utbildningssystemet där man kan
kombinera praktik, teori och arbetsplatsförlagd utbildning. Alla dessa element finns ju i systemet. Man har nu behandlat dels i ordinarie budgeten de
resurser som finns och hur de ska användas och dels har en tilläggsbudget
klubbats. Där finns ju anvisningar för utskottet att behandla motionen. Jag
vet inte om motionären sitter i utskottet, men inte tycker jag att man ska vara
bedrövad och pessimistisk, utan jobba för de här sakerna. Det är ju det som
är vårt arbete här och nu i detta offentliga rum.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ltl Olof Erland hänvisar till formalia, att det inte är helt rätt
och riktigt enligt formalia att vi diskuterar dels de långsiktiga lösningar
som ska åstadkommas och framställas ifrån utskottets sida men dels att
vi också önskar att landskapsregeringen ska ge svar på de kortsiktiga
och de mera akuta lösningarna på problemen. Jag tycker inte att det är
särskilt konstigt. Men det konstiga är att man inte kan ge ett direkt svar.
Kan man ge svar så är saken väldigt lätt. Då har vi stillat vår oro och alla
går hem med tron att det är på rätt bog. När vi inte får den oron stillad,
när svaren uteblir, så frågar vi ånyo och ånyo.
Ltl Olof Erland, replik

Herr talman! Det där kan jag hålla med om nästan helt hållet. Det är
oroande när vi har en lågkonjunktur och vi har en finanskris som leder
till att enskilda personer och grupper inte får jobb, vilket är det viktigaste.
Jag pratade om hur jag ser på vad man kunde göra. När det gäller
landskapsregeringen så ställ frågan när som helst. Jag begriper inte varför lagtinget slutar plötsligt när vi har så mycket frågor, ärenden och
framställningar. Men det är ju inte min sak att bedöma det.
Ltl Nordberg är uppgiven, bedrövad och tror inte på det här. Hur ska
vi kunna tro att lagtinget blir den här kyrkstöten? Här är klagomål om
precis allt hela tiden. Men när man i anslutning till en diskussion försö-
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ker diskutera problemet, och vad som kunde göras, då är det också fel.
Finns det någonting som är rätt?
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Nu uppfattade jag åtminstone att ltl Olof Erland har backat när
det gäller att det här var fel rent formellt sätt, att man inte i det här skedet, idag när vi talar om en motion, också skulle kunna ställa en fråga till
landskapsregeringen vad beträffar ungdomsarbetslösheten. Det är bra
att vi är överens om att man kan göra det, eftersom det här är en fråga
för dagen. Det här är en fråga som många oroar sig för och det är en
fråga som finns ute i samhället. Det är bra att vi får ta sommarlov och
vet att det finns en plan, strategi, målsättning och visioner inom landskapsregeringen i den här frågan, om det finns det?
Ltl Olof Erland, replik

Jag måste återigen säga att jag håller med i stort sett. Jag förstår oron,
jag förstår att man vill fråga landskapsregeringen. Men när de inte är
här så gör de andra saker, får man förmoda. Ni klagar ju tillräckligt
ändå, om ni inte får gehör för det här så kan inte jag göra någonting.
Men det här är en hemställningsmotion och den går för behandling till
utskottet som ska se om de om de föreslagna åtgärderna är tillräckliga.
Men om hemställningsmotionen går ut på att man är bekymrad, uppgiven, missnöjd och man vill inte göra någonting så tror inte jag att landskapsregeringen kommer att bry sig om det särskilt mycket, utan man
fortsätter med de konkreta åtgärderna som bygger på att alla är oroliga
för arbetslösheten. Det är ju det som är vårt problem. Ska man gå vidare
med hemställningsmotionen så gör man det i utskottet, om inte den här
debatten fortsätter dagen ut och i morgon.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Vi kanske kan slå fast vi alla är mycket oroliga över ungdomsarbetslösheten. Motionärerna och hela och oppositionen har varit oroliga länge.
Dessa motioner, som vi behandlar idag, är från den 10 mars. Det är ju en lång
tid som har gått sedan de presenterades och lämnades in. Före det i februari
hade vi diskussion med dåvarande finansministern. Då visade sig att kommunerna och köpmannaföreningen var villiga att ta ett ansvar. Landskapet
kom emot med pengar, vilket inte var någon större nyhet. Det ingår i systemet att pengarna ställdes till förfogande för kommunerna och köpmannaföreningen. Men sedan har det de facto ingenting hänt i den här frågan. Situationen har väl tydligen förvärrats. Ministern säger att man ska vänta och se
om det finns problem i höst då ska man ta tag i ytterligare åtgärder. Man är
inte ens informerad om situationen, om det är såsom allt tyder på. Radion informerade allmänheten idag att det inte finns några sommarjobb. Det betyder
ju att den motion som handlar om sommarjobb kommer inte att ge lagtinget
möjlighet att påverka situationen i alla fall. Den andra motionen handlar om
ekonomiskt förslag att stöda privata företag och organisationer för att anställa arbetslösa ungdomar för viss tid.
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Regeringen inte har några egna förslag och inte heller har majoritetsblocket några konkreta förslag, utan man säger att AMS jobbar med det. Det är
mycket jobbande men det är inte några konkreta åtgärder. Jag tycker att regeringspartierna skulle utreda och undersöka det här förslaget så fort som
möjligt.
För min del så tror jag att om man ska lyckas inom tredje sektorn att anställa ungdomar till en viss lön som gör att det är intressant för ungdomarna
så måste landskapets andel vara större än 50 procent. Om det inte är intressant så finns det en del som hellre väljer att lyfta någon form av utkomststöd.
De ideella organisationerna har inte pengar som de kan använda för att betala 50 procent av lönekostnaderna. Ett ytterligare förslag är att man ska ha
differentierade stöd för privata sektorn och för tredje sektorn
Herr talman! Detta med Community business är nog ett mycket, mycket
bra komplement till den fria marknaden. Förra perioden hade vi ett förslag
att man skulle ha lagstiftning om dessa sociala företag. Nu vet jag inte om det
är absolut nödvändigt. Vi bedriver ju verksamheter utan lag i många sammanhang. För att göra något slags försök så kunde man driva det utan att ha
någon direkt lag i bakgrunden.
Detta var två konkreta förslag som regeringspartierna ska ta på allvar och
föra fram till ansvariga ministrar och regeringen i sin helhet eftersom de tydligen inte kan vara här idag.
Talmannen
Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till näringsutskottet.
Remiss efter bordläggning
9

Sommarjobb
Ltl Danne Sundmans hemställningsmotion (HM 13/2009-2010)
Ärendet har tidigare bordlagts och beslut har fattats om remiss till näringsutskottet.
Diskussion.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Det här blev minst sagt lite rumphugget eftersom jag trodde att
den här motionen skulle diskuteras ihop med ltl Nordbergs motion om insatser för ungdomsarbetslösheten. Men det blev ett kast tillbaka i föredragningslistan när jag hade tagit sats i bänken och skulle upp i talarstolen för att prata.
Sommarjobb är kanske en av de allra viktigaste sakerna eftersom det
kommer ett skede när man ska ut på arbetsmarknaden. För många ungdomar
är det är också träning inför arbetsmarknaden. Om man ser arbetsmarknadspolitiken som en helhet så finns de väldigt många olika typer av problem. Ser
man på de individer som det gäller så är det ungefär som vid en förkylning eller vid en influensa, de flesta av oss går friska, några av oss blir förkylda men
det finns också de som avlider av influensan. Så är det också med arbetsmarknaden. Det är några individer som är ytterst känsliga för lågkonjunktur
och som drabbas direkt när konjunkturen blir förkyld. En av de grupperna är
ungdomar som inte kommer ut på arbetsmarknaden och som inte i god tid
får träning in för arbetsmarknaden. Tillgången på sommarjobben är väldigt
viktigt, vilket jag också sade i remissen före bordläggningen.
Jag bordlade motionen för att få höra näringsministerns åsikter, nu är ju
inte näringsministern här när agendan ändrade så här.
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I klämmen vill jag att man ska försöka få till åtgärder som ökar antalet
sommarjobb, vilket nu har blivit problem. Det här ser jag som ett generellt
problem trots lågkonjunkturen. Nu har dessutom konjunkturläget medfört
att det finns få sommarjobb för dem som har tänkt sommarjobba.
På nyheterna idag står det att det är extra svårt att få sommarjobb. AMS
har till och med slutat att registrera personer som vill ha sommarjobb eftersom det inte finns några platser.
I utskottets behandling hoppas jag att man kan se på de funderingar som
jag hade före ärendet bordlades.
Talmannen
Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till näringsutskottet.
Remiss efter bordläggning
10

Sjöräddningen
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 7/2009-2010)
Ärendet har tidigare bordlagts och beslut har fattats om remiss till lagutskottet.
Diskussion.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Sjöräddningen, som hade stort jubileum för inte alls länge sedan, är en statlig behörighet. Efter den nya omorganisationen av sjöbevakningens sektioner finns det idag två sektioner; den västra och den östra sektionen. Sjöbevakningen har idag på Åland två bemannade stationer, i Mariehamn och på Kökar. All ut alarmeringen sker via MRCC-Åbo. Ålands sjöräddningssällskap bedriver sjöräddningsverksamhet ifrån fem stationer runt
om på Åland; Mariehamn, Eckerö, Saltvik, Vårdö, Lumparland och Brändö.
Samarbetet med den lokala sjöbevakningen fungerar mycket bra. Sällskapet
har ett fungerande samarbete med de lokala frivilliga brandkårerna i de
kommuner där sällskapet har verksamhet. Det är bakgrunden till sjöräddningen på Åland.
Men, det finns problem och det gäller alarmeringen. De flesta sjöräddningsalarm kommer in via 112 och alarmcentralen och slussas vidare till vidare till MRCC-Åbo, Sjöräddningscentralen, som i sin tur alarmerar sjöbevakningens enheter via telefon till berörd station. Därefter alarmerar jourhavande de övriga frivilliga via SMS oftast via alarmcentralen. På grund av dålig
logistik i hanteringen av nödsamtal kan ut alarmeringen fördröjas med 15
minuter eller mera och helt i onödan sätta människors liv i fara. Ålands sjöräddningssällskap har bekräftat att problemen är främst inom ut alarmeringen till sällskapets enheter.
Sällskapet upplever också att larmen av någon anledning uteblir eller till
och med fördröjs till den närmaste stationen. Orsaken till detta har man inte
riktigt fått reda på, trots upprepade möten och skriftväxling. Svaret är att det
alltid är upp till sjöräddningsledaren att avgöra vika båtar som ska alarmeras.
Sjöräddningscentralen har lovat att alltid försöka ha en svensktalande operatör på varje vakt. Det kan dock inte uteslutas att vissa språkproblem kan ha
fördröjt eller förorsakat störningar i alarmeringen.
Vad kan vi då göra för att förbättra det här? Alarmeringen har under senaste år förbättrats, då ett antal mellanhänder tagits bort. Förbättringar kan
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göras för att göra alarmeringen snabbare om intresse från sjöräddningscentralen skulle finnas. Sjöräddningscentralen skulle kunna skickar ut SMSalarmen samtidigt som jourhavande personal kontaktas och en fungerande
larmordning skulle finnas där den närmaste båten alltid larmas först.
För att få detta att fungera behövs också god vilja från gränsbevakningsväsendet och fastställda larmrutiner; hur och i vilken ordning enheterna ska
alarmeras.
Åland har idag en väl fungerande sjöräddning med välmotiverade sjöräddare. Båtar och stationer är spridda runt på Åland.
Eftersom Åland inte längre är ett eget sjöräddningsområde, samt att stationerna på Storklubb och Enskär läggs ner, kommer en minskning av personalen på sjöbevakningen troligen att ske.
Därför borde landskapet ta ett större ansvar över sjöräddningen på Åland,
främst att försöka återfå statusen som ett eget sjöräddningsområde eller försöka överta behörigheten för sjöräddningen på Åland. Det finns väl en motion
i lagutskott om detta, om jag inte kommer ihåg fel.
Man kan tänka sig en undercentral till sjöräddningscentralen i Åbo som i
samarbete med alarmcentralen skulle sköta all alarmering av enheterna. Med
en lokal sjöräddningscentral kan enheterna larmas på ett mer effektivt sätt
och utryckningstiden förkortas avsevärt. Också lokalkännedomen om de faktiska förhållandena på Åland är i många fall ovärderlig för att hitta rätt, samt
att en större transparens inom alarmrutinerna skulle finnas tillgängliga.
Herr talman! Jag vill avsluta med att försöka understryka allvaret i det jag
tar upp genom två exempel. Det har redan skett flera olyckor på grund av
nämnda problem. Vid drunkningsolyckan av en rysk medborgare vid Ivarskärsfjärden uteblev larmet till sjöräddningen helt hållet. Europa
En båt i Vårdö havererade och föraren klarade av att simmande ta sig land,
där dröjde alarmeringen. Om han inte hade klarat av att simma iland så hade
det gått på tok där.
Mot den bakgrunden har jag en kläm i den här motionen som lyder: att
lagtinget hemställer om att landskapsregeringen upptar förhandlingar med
berörda riksmyndigheter så att onödiga fördröjningar av alarmeringen ut till
Ålands sjöräddningssällskap r.f. upphör med det snaraste.
Det här är någonting som jag hoppas att kan ligga i lagtingets intresse.
Ltl Johan Ehn

Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag tycker att det här är en bra
motion. Det finns mycket tankar i motionen som jag helt och hållet omfattar.
Framförallt handlar det om ett av de områden där vi nu har delat upp räddningsväsendet på Åland i delar. Det finns saker som Åland har lagstiftningsbehörighet över, och det finns sådant som Finland har lagstiftningsbehörighet över. Det skapar alltid den här typen av bekymmer. Vi vet ju sedan tidigare att vi i dagsläget har haft en minskning av de totala resurserna från sjöbevakningen på Åland, vilket har påverkat sjöräddningen. Det har gjort att vi
ifrån åländsk sida har gått in och tagit på oss en del av det här ansvaret genom att utveckla den frivilliga sjöräddningen med bland annat PAF-medel.
Det är en utveckling som har varit positiv för sjöräddningen. Samtidigt är vi
ju inne och tar över det ekonomiska ansvaret för ett område som vi inte har
behörighet över. Principiellt är detta helt och hållet fel. Finansieringen borde
ju komma ifrån riket, så länge det ligger utanför vår verksamhet.
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Behörigheten på detta område borde föras över till Åland. Jag tror också
att det skulle finnas stora samordningsvinster att göra genom att föra detta
till den kommunala räddningstjänsten. Vi håller nu på med en samordning
mellan de olika kommunerna så att man ska få en samordning för detta. Jag
tror att man i det här fallet också skulle kunna få samordningsvinster genom
att ytterligare föra in sjöräddningen i en sådan här organisation, så att man
på ett effektivt sätt kan samordna alla de resurser som vi har till förfogande.
Jag har en motion, som kommer upp lite senare under dagen, där jag pratar lite kring de svårigheter som finns utgående ifrån att vi har lite för många
aktörer i dagsläget. Beslutandemakten blir då lite bekymmersam, kanske till
och med ett problem, som Barbro brukar tycka.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag noterar att vi börjar bli riktigt familjära så här på eftermiddagen. Vi
tilltalar varandra vid förnamn.
Jag tänkte, när ltl Ehn gick upp, att vi ibland brukar ha lite olika åsikter när vi diskuterar räddningsväsendet. Men här sammanföll våra åsikter ganska långt, vilket jag är glad över. Visst är det, som ltl Ehn säger,
att ganska ofta när det är delad behörighet, oavsett område, så blir det
problem. Därför behöver man föra över behörigheten inom de områden
som man tycker är intressanta. Jag tolkar också att ltl Ehn och jag tycker
att det här området är intressant. Sedan hör det till saken att jag vill föra
över allt.
När man gör den här överföringen så bör också klumpsumman justeras. Vi har motionerat om den frågan tidigare. Inom många områden är
det de facto riksbehörighet, vilka vi har tagit över, men någon justering
av klumpsumman har inte gjorts. Speciellt i nuvarande ekonomiska situation kan man heller inte hålla på med detta hur länge som helst.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag får väl börja med att be om ursäkt om tituleringen blev
lite tokig. Dagarna börjar bli ganska långa, vi får väl skylla på det.
Jag är också medveten om att ltl Eriksson och jag ibland kan ha lite
olika syn på de här sakerna. I det här fallet ser jag att det finns en röd
tråd i att jobba med samordning och att se till att man får någon typ av
gemensam ledning och finansiering av dessa frågor. Då kan man utnyttja resurserna på bästa möjliga sätt. Nu vet jag att samarbetet i
mångt och mycket inom de flesta branscher fungerar bra. Det finns alltid bitar, som beskrivs i motionen, när saker och ting hamnade mellan
stolar och där det inom olika myndigheter inte alltid finns den kunskap
som borde finnas vad gäller resurser till förfogande och hur man ska använda dem. Jag är helt ense med ltl Eriksson om att det finns saker att
göra här som skulle kunna medföra att våra medborgare får ut mesta
möjliga för de pengar som vi använder.
Ltl Anders Eriksson, replik

Också här är vi helt eniga. Ett litet förtydligande; visst är det så att det
mesta fungerar bra. Som jag sade i min presentation, samarbetet mellan
de åländska enheterna, mellan brandkårerna och sjöräddningen fungerar bra. Enligt vad jag har förstått av sjöräddningen så fungerar det
också bra med sjöbevakningen. Det är alarmeringen som är ett bekym-
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mer. Inte alltid, men ett par gånger har det fått ödesdigra konsekvenser
just p.g.a. att alarmeringen har fördröjts.
Även om jag pratade om övertagandet av behörigheten, så är pudelns
kärna att få en så effektiv och bra alarmering som möjligt. Det märkliga
är ju att man trots upprepade möten inte riktigt har fått bra svar på vad
fördröjningarna beror på. Jag hoppas att också landskapsregeringen har
försökt trycka på så att man skulle få alarmeringen att fungera.
Ltl Johan Ehn, replik

Talman! Till att börja med så kan jag tyvärr inte svara på vad landskapsregeringen har gjort eller inte gjort. Det ligger utanför mitt område, för
tillfället i alla fall.
Vad gäller orsakerna till att det inte fungerar, så tror jag man kan se
ganska stor skillnad på hur man har organiserat det kommunala räddningsväsendet och räddningsväsendet som gäller sjön. I det kommunala
räddningsväsendet har man väldigt tydliga avtal vad gäller skyldigheter,
rättigheter och hur alarmeringen ska ske. Medan det är aningen sämre
ställt med det när det gäller just den här biten, här är det staten själv
som bestämmer. Man har valt att göra det på ett helt annat sätt än vad
man har gjort i den kommunala organisering när det gäller räddningstjänsten.
Vid ett övertagande kunde detta organiseras på ett betydligt bättre
sätt genom att skriva tydliga avtal som sätter upp de regelverk som ska
gälla både för alarmering, vad man ska ställa upp med och vad man får
för ersättning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet
remitteras till lagutskottet.
Remiss
11

Hjälpmedel enligt behov
Ltl Barbro Sundback m.fl. hemställningsmotion (HM 41/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Ltl Barbro Sundback

Tack, herr talman! Jag tror att det bara är ltl Roger Jansson från social- och
miljöutskottet här så jag riktar mig alldeles särskilt till honom, vilket jag gör
väldigt gärna i fråga om den här motionen. Motionen är ganska komplicerad
på många sätt. Det har dels att göra med bristande system inom lagstiftningen inom den sociala sektorn på Åland.
Nu är jag glad att också ltl Sirpa Eriksson är här, som dessutom brukar
kunna de här frågorna.
Det handlar alltså om medicinsk rehabilitering. Inom ramen för det begreppet finns bland annat hjälpmedelservice. Nu har vi inte på Åland en lag
om specialiserad sjukvård. Vi har inte heller någon lag som motsvarar rikets
förordning om medicinsk rehabilitering. Det har inte alls gjorts någon reglering på det här området. Det betyder att ålänningarnas rättigheter på det här
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området är ytterst vagt försvarade, åtminstone i fråga om lagskydd. Däremot
har landskapsregeringen den 2 juni 2009, för nästan exakt ett år sedan, fastställt en instruktion för handläggning av medicinsk rehabilitering.
Min första fråga till utskottet är: Vad har den här instruktionen för juridisk
verkan? Den bygger inte på någon lag, utan det är någonting som regeringen
har tagit rakt ur luften och fastställt. Det är naturligtvis för att ge riktlinjer till
dem som ska sköta dessa frågor för hur man i praktiken ska bedöma vem som
har rätt till hjälpmedel, vem som inte har det och på vilka villkor man har den
här rätten.
Hjälpmedelservice och medicinsk rehabilitering är kringgärdat med flera
lagar om vi jämför med riket, men ingen av dessa lagar finns på Åland. Men
instruktionen finns, vilken säger att de människor som av olika skäl inte klarar sig på egen hand, utan är tvingade att bo och leva på en institution, har
inte rätt, enligt den här instruktionen, till hjälpmedel. Det gäller i första hand
äldre personer eller personer som bor på omsorgens enheter eller möjligen på
något annat institutionsliknande boende.
På ÅHS finns det speciellt många äldre personer som mer eller mindre
konstant är bosatta på Gullåsen. Deras rätt till hjälpmedel ska de enskilda avdelningarna sörja för, vilket är helt beroende av hur mycket pengar avdelningarna får. Nu har ÅHS styrelse tvingats att skära ner under de senaste
åren, vilket betyder att de belopp som tidigare fanns, och som var otillräckliga, har blivit ännu lägre. Behovet växer eftersom vi får allt äldre människor
och människor med olika kroniska sjukdomar som är i allt större behov av
hjälpmedel.
Det betyder att om du till exempel är gammal, svårt funktionshindrade och
bor hemma får du i hjälpmedel som är anpassade till dina behov och du får
dem så gott som avgiftsfritt. Det kan vara en rullstol eller någonting annat.
Bor du på Gullåsen så får du ta det som finns. Jag kan intyga att det mesta
som finns där är ganska gammalt. Då ska man hålla i minnet att de som inte
kan bo hemma, det är ju de som bor på institution som har de allra svåraste
funktionsnedsättningarna. Det är ju där vi bland annat har sparat.
Min rättskänsla säger att det är att behandla människor väldigt olika,
framförallt inte enligt behov utan enligt någon slags sned definition. Man har
fastställt en instruktion som i sin tur antagligen inte äger juridisk verkan eftersom den inte är baserade på lag. Vi åtminstone blivit lärda av vtm Gunnar
Jansson att så ska det gå till när man reglerar medborgarnas bl.a. sociala rättigheter.
Herr talman! Tyvärr är detta också ett stort område på vilket ålänningarna
inte överhuvudtaget har samma förmåner som i riket. I vilken mån de är
bättre eller sämre undandrar sig åtminstone min bedömningsförmåga. Tack.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Det här låter inte bra. Det låter ojämnställt. Som medlem i
social- och miljöutskottet hade vi en tid där vi var väldigt aktiva och
sammanträdde på tider som vi behövde. Det innebar också att vi kunde
behandla en hel del motioner. Tyvärr är den tiden nu förbi. Talmanskonferensen har levererat schemat över när vi ska sammanträda, som
olyckligtvis är formulerat så att det gäller utskottsmöten. Majoritetsrepresentanterna hänvisar till det och då sammanträder vi dåligt.
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Jag tror inte att den här motionen har särskilt stora möjligheter att bli
behandlad i social- och miljöutskottet. Jag ser också att ltl Camilla Gunell har skrivit under den här motionen. Efter den här informationen,
som nu kollegan Sundback har givit, så är det skäl för mig, som medlem
i ÅHS styrelse, att ta upp frågan i styrelsen för att se till att det sker en
förändring, ifall att det är på det här sättet.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tackar för det. För dem som berörs av den här problematiken är det
väl ingen större skillnad om behovet korrigeras av ÅHS styrelse eller någon annanstans. Men långsiktigt tycker jag att det är otillfredsställande
att vi inte har samma lagstadgade rättigheter på Åland och inte en rättssäkerhet i systemet som man har när man har lagstiftning. Det blir en
fråga om budgetmedel, då är det alltid en risk för att de som har de
största behoven och är svagast blir utan.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Det sista förvånar mig när det gäller hänvisningen till lagstiftningen och jämförelser med rikslagstiftningen, eftersom vi i landskapet lider en hel del, när det gäller socialskyddet, av att vi har blandad
lagstiftning. Vi har dels egen lagstiftning och så har vi huvudsakligen
blankettlagstiftning när det gäller socialskyddslagstiftning. Att vi då, till
den delen vi har blankettlagstiftning i det här sammanhanget, skulle
ligga sämre till än i riket känner inte jag till. Men kanske ltl Sundback
känner till att det förhåller sig på det sättet och vad som är orsaken till
det. Hur kan blankettlagstiftningen exkludera det här området eller vad
kan det kan bero på?
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag är lite förvånad över kommentaren. För att en blankettlag ska gälla
så måste vi ändå anta en sådan. Annars kommer inte rikets lag att träda
ikraft. Instruktionen kan vara värd att titta på, den är väldigt informativ.
Det finns en förordning om medicinsk rehabilitering och att det inte gäller landskapet. Jag litar på att landskapsregeringen själv vet vad de skriver i de här frågorna. Det finns flera andra lagar som man hänvisar till i
det här sammanhanget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Tack, herr talman! Det stämmer som ltl Barbro Sundbacks säger. Klienter som bor på institution, De Gamla Hem, Gullåsen eller Sunnanberg,
har inte rätt t.ex. till rullstol eller andra hjälpmedel enligt behov från
ÅHS. Jag finner det väldigt konstigt att det är institutionens ansvar att
bestämma vilka hjälpmedel som de bekostar. En specialgjord rullstol
kostar 3000 euro. En person kan ha varit hemma eller på rehabilitering
och har en rullstol med sig till De Gamlas Hem, då är det institutionen
som bestämmer om personen ska ha den. Jag finner det väldigt diskriminerande. Jag tycker definitivt att det är ÅHS styrelse som ska ta tag i
detta ärende. Det tar för länge om vi i utskottet ska besluta om sådana
här frågor.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Det är bra om ÅHS tar tag i saken. Men instruktionen finns ju, som
landskapet har tagit, som säger att de som bor på institution inte ska ha
samma rätt som de som inte bor på institution. ÅHS kan ju inte gå emot
den instruktionen. Nog måste det åtgärdas på regeringsnivå också. För
den skull har jag inte någonting emot att man diskuterar det i ÅHS styrelse.
Ltl Sirpa Eriksson, replik

Tack, herr talman! Jag kan personligen också försöka påverka regeringen. Detta är enligt min mening också diskriminerande. Man ska också
komma ihåg att om man bor i ett vanligt serviceboende har man subjektiv rätt till personlig hjälpare, att det också finns någon person som hjälper till att den funktionshindrade personen kommer ut. Men denna rätt
har man inte när man bor på institution. På institutioner borde man ju
ha ännu modernare rullstolar för att ta sig någonstans i och med att man
inte har samma tillgång till personal.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det blir den absurda konsekvensen av det här. Man kan förstå tankegången till en viss gräns, men sedan när verkligheten kommer emot, när
man ser hur det de facto fungerar, att de personer som har de allra gravaste funktionsnedsättningar är de som bor på institution. De har faktiskt
de sämsta rullstolarna idag. Rullstolarna är inte anpassade till dem och
eftersom man ska spara så sparar man just i den här ändan.
Jag är glad för att ltl Sirpa Eriksson sitter i social- och miljöutskottet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Remiss
12

Ungdomsparlament
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 6/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Ltl Anders Eriksson

Tack, herr talman! Syftet med detta förslag är att få fler att delta i den demokratiska processen och i det här fallet ungdomar. Det är viktigt att ungdomar
uppmuntras att aktivera sig politiskt. Engagemang, åsikter och idéer kan inte
tvingas fram.
Jag tycker inte själv att jag är så rysligt gammal. Jag minns när jag som
ganska ung började med politik, då var det ganska vanligt, från övriga partier,
att några aktiva politikers barn var med i politiken. Jag skulle kunna nämna
många exempel. Ingen av dem är kvar i politiken, så jag tror att det är viktigt
att man har ett engagemang och att det finns ett naturligt intresse om det ska
leda någonstans.
Herr talman! Detta är ingen ny sak, det har tidigare funnits ungdomsparlament. Däremot är det en liten en ny infallsvinkel på det.
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Ungdomsparlament har inte arrangerats sedan 2005. Enligt vad jag har
förstått så fungerade det heller inte speciellt bra den sista tiden, både struktur
och upplägg borde ändras och ses över. Det borde i första hand utformas av
ungdomar för ungdomar. Ska man kunna debattera, det gäller både vuxna
och ungdomar, så ska man vara insatt. Man bör veta lite vad man pratar om,
om man ska få till stånd en bra debatt.
Jag tror att det är viktigt att man skulle integrera utbildningen. När man
har ämnet samhällskunskap i skolan så borde man mera handgripligt få in
politiken och få det mera greppbart och intressant. Ett sätt kunde vara att
man i gymnasieskolorna ordnande val till ungdomsparlament i samband med
samhällskunskap. Detta, i kombination med att evenemanget arrangeras kontinuerligt, är en viktig förutsättning för att förhöja dess anseende bland unga.
Jag hade ett möte inbokat med en finsk minister i den finska regeringen
som lovade att komma hit och delta i ett seminarium som vi skulle ha haft
den 16 mars, om jag kommer ihåg rätt. Allt var klart, men helt plötsligt meddelade hans sekreterare att ungdomsparlamentet skulle vara i den finska
riksdagen då. Det var så pass viktigt, alla ministrar är då på plats så att ungdomarna direkt kan ställa frågor till ministrarna. Detta var någonting som jag
inte kände till. Jag pratade också med vår riksdagsledamot för att försöka få
reda på om detta var någon bortförklaring att komma till Åland. Men det var
faktiskt på detta vis, ungdomsparlamentet var väldigt viktigt. Ungdomsparlamentet i den finska riksdagen har ett högt anseende hos de unga. Det är viktigt att få det intressant och spännande.
Den nya infallsvinkeln på detta är att man försöker få en utgångspunkt i
skolornas samhällsundervisning, som jag sade redan inledningsvis.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Det här är en mycket bra motion, även om det är en kopia på
min motion nr 4/ 2004-2005. Det är ju helt tillåtet att upprepa andras idéer
som inte har blivit genomförda. Den gången behandlades motionen av kulturutskottet. Kulturutskottet hade ett positivt förkastande men skickade
ganska skarpa skrivningarna till landskapsregeringen, men det blev ingenting
av de skrivningarna. Förhoppningsvis kan man behandla den här motionen
igen och få till stånd detta. I likhet med motionären så tycker jag att det här
skulle vara en viktig rekryteringsbas.
Det finns ledamöter i dagens lagting, åtminstone två, som mer eller
mindre har gått den här vägen via ungdomsparlamentet, varav jag själv är en
av dem. Den allra yngsta är ltl Johan Ehn. Jag är bara näst yngst. Vi deltog i
flera ungdomsparlament. Det var en viktig skola och framförallt sporrade det
mig till att fortsätta med politiken. Man fick prova på systemet, som man då
upplevde som lite stelt och sterilt, men samtidigt fick man en förståelse för
arbetet. Klyftan minskade mellan ens eget intresse och verkligheten att bli
ungdomspolitiker. Åtminstone för mig personligen hade det väldigt stor betydelse att stå här i Ålands lagtings talarstol som ungdom för snart 20 år sedan.
Jag tycker att det skulle vara viktigt att man systematiskt årligen gör som
det föreslås i motionen.
När det gäller hur man ska rekrytera till ungdomsparlamentet så har motionären också en intressant tanke, att man ska göra det via skolorna. Jag
tycker att man kunde ha val i skolorna och så mycket som möjligt likna hur
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det är att ha val i verkligheten. Man kan ha debatter, ställa upp kandidater
och föra valkampanjer inom ramen för samhällsundervisningen, och delvis
utanför den också. Om det kanske bara är en av hundra ungdomar som blir
intresserad så är det tre per år, eftersom årskullarna ungefär är 300 elever.
Det skulle vara en stor tillgång om det vore så att ltl Johan Ehn och jag
inte skulle vara de två yngsta här parlamentet. Jag upplever det som en brist
att det inte finns någon som är yngre än oss. Det är en viktig åldersgrupp vars
frågor är jätteviktiga för det åländska samhällets framtid. Det är en klar brist
att det inte finns representanter för åldersgruppen kring och under 25 år, vilket kanske skulle lösas med den här motionen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag vet att vännen och kollegan Danne Sundman gärna vill framhålla
vad han har varit först med och vad han har gjort tidigare och att andra
kopierar. Jag var inte medveten om att en sådan här motion har lämnats in tidigare. Jag blev högtidligt upplyst av ltl Sundman om det flera
gånger. Jag tittade på den motion som faktiskt har lämnas in tidigare.
Det var faktiskt kopiering att man skulle ordna ungdomsparlamentet
igen, vilket klämmen gick ut på. Såsom ungdomsparlament var år 2005
så fungerade det inte speciellt bra. Därför tror att det är väldigt viktigt
att man får ungdomarna att själva utforma detta på ett sätt som känns
intressant för dem. Den nya infallsvinkeln, som jag tror att är viktig, är
att få in kunskapen i den här debatten via undervisning, att man sedan
har ett val och att man sedan har väl förberett för ett ungdomsparlament.
Till sist vill jag säga att det är nog fler än två ledamöter som har blivit
intresserad av politiken tack vare ungdomsparlamentet. Jag står också
här som en frukt av ungdomsparlamentet, men kanske lite tidigare än
kollegorna Ehn och Sundman.
Ltl Danne Sundman, replik

Motionären har en poäng i att man måste låta ungdomarna själva avgöra och arrangera. På den tiden som jag var med så arrangerade vi
också själva och fick känna delaktighet. Det flög inte stekta sparvar i
mun som det alltid ska göra nuförtiden. Vi fick själva ordna, arrangera
och rekrytera dem som skulle vara med i ungdomsparlament, vilket jag
tror är viktigt. Generellt flyger det alltför mycket stekta sparvar i mun,
som min mormor sade i uppfostringssyftet till sina barn. Det gör det sedan inte i verkligheten, så man ska inte vänja sig med det. Det är bara
bra om man aktivt har ungdomarna med i arrangerandet. På vår tid
kanske vi var lite väl utlämnade till oss själva, men vi redde upp det och
det blev ju bra. Resultatet blev också bra.
Om det är ytterligare ett frö, som har såtts till ungdomsparlamentet
och som har växt upp till en sådan fint planta som ltl Anders Eriksson,
så får man ju bara konstatera att det är ett mycket bra sätt att rekrytera
politiker på.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Johan Ehn

Herr talman! Detta är ytterligare en intressant motion att diskutera. Som ltl
Sundman var inne på och delvis också en del Eriksson så är vi några som har
börjat vår bana via ungdomsparlamentet. Åtminstone för egen del hade jag
inte stått i den här salen idag om inte den möjligheten hade funnits.
I motionen pratar man ganska mycket om att det är skolan som skulle stå
som bas för det här. Jag vill för egen del säga att jag är lite skeptisk till det. Vi
har ett jättestort rekryteringsproblem av nya unga krafter i den åländska politiken idag. Det visar sig främst när vi tittar på en lista över invalda i lagtinget
idag. Tyvärr ser det inte mycket bättre ut i kommunerna. Det här problemet
är inte skolans i första hand, tycker jag. Det här problemet är faktiskt partiernas. Det är vi som måste börja göra någonting. Backar vi tillbaka till den tiden
som ungdomsparlamentet fungerade, då var det faktiskt när partierna vara
aktiva och varje parti hade sin ungdomsorganisation som drev på. Det gjordes utgående ifrån ungdomarnas perspektiv. Precis just det som ltl Anders
Eriksson efterlyste. Min erfarenhet idag är att kunskapen kring Åland och
närdemokratin inte är sämre än vad den var när jag var med och drev politik.
Däremot har skepticism mot politik och oss politiker blivit betydligt mycket
större.
Rent allmänt kan man säga att det är många som kanske inte har full koll
på hur demokratin, Åland självstyrelse och kommunerna fungerar. Men inte
ser det sämre ut bland ungdomarna idag än vad de gjorde för 10-20 år sedan.
Det finns ungdomar som har ett intresse idag också. Men vi partier är väldigt
dålig på att ta vara på dem.
Jag vill i första hand rikta spegel mot mig själv och mot er övriga partier.
Kanske det är dags att vi borde fundera på vad vi kan göra i stället för att peka
mot skolan. Det är populärt bland oss politiker att så fort vi har ett problem
eller en sak som vi tycker att ska lösas, så funderar vi efter en stund var ungdomarna finns dagligen och så skjuter man över det till skolan. Ett samarbete
med skolan tror jag absolut på, att man kopplar ihop det med samhällskunskapen. Däremot måste vi aktiva politiker engagera oss i den här frågan, annars tror jag faktiskt inte att detta kommer att lyckas
Under förra perioden hade vi ett försök där både ltl Sundman och jag var
väldigt aktiva. Vi försökte att jobba tillsammans med skolorna för att få detta
att fungera. Det gick inte så bra den gången. Jag tror att vi gav lite för lite tid
att få det att smälta in. Men vi hade heller inte partiapparaterna med oss den
gången.
Min uppmaning här och nu är att vi partier borde sätta oss ner tillsammans istället för att, i ett första skede, kriga om de ungdomar som vill vara
aktiva. Vi kan slå ihop vara påsar, jobba med att försöka skapa en arena för
ungdomarna, visa upp vad vi tycker och tänker och efter det väljer ungdomarna att eventuellt skriva in sig i ett parti eller så tar ungdomarna det som
en sådan skola som det här egentligen är.
I första hand vill jag gärna se engagemanget ifrån vår egen sida, men i
samarbete med skolan. Huvudansvaret ska definitivt inte ligga på skolorna,
enligt mitt sätt att se det.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Ltl Ehn har en poäng i att man inte ska lasta allt på skolorna, så kanske inte min tanke var heller. Det naturliga skulle vara att
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rekryteringsbasen, arenan för hela valet och före parlamentet kommer
till, skulle kunna vara i skolorna. Jag tror att man ska ta både motionärens och ltl Ehns funderingar och slå ihop dem. Skolorna bör i större
utsträckning släppa in partierna så att man kan hjälpa till med ett sådana här evenemang. Då tror jag att det skulle kunna bli en kombination.
Om vi ser på vårt västra grannland, där är det mycket mer politisk
verksamhet i skolorna, visserligen under kontrollerade former och jämbördigt mellan partierna. Under min tid som ungdomspolitiker har jag
upplevt att politik nästan har ansetts fult ibland i skolorna. Det tillåts
endast i väldigt begränsad omfattning, vilket jag tycker att är synd. Det
skulle vara bra med en kombination, man gör detta i skolorna men partierna står för resursen och rekryteringen. Då får man strida om ungdomarna, som ltl Ehn säger. Sedan får ungdomarna, om de vill, välja
något av partierna. Jag tror att det är en bra lösning.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag håller helt och hållet med den beskrivning som ltl
Sundman gör. Det finns en onödig rädsla för att inte alla partier kan
komma vid ett tillfälle och då kan något parti få en fördel i skolorna. Den
rädslan tror jag att är onödig. Vi har ungdomar som kan tänka och som
är väldigt duktiga på att förstå att om det står en politiker framför dem
så finns det också andra politiker som tycker annorlunda. Ibland tror jag
att skolan försöker skydda sina elever onödigt mycket.
Samarbete, ja, men jag tycker också att vi ska ta på oss huvudansvaret
för rekryteringen av nya ungdomar till politiken. Det är partiernas sak.
Här har de flesta, för att inte säga alla, misslyckats med att rekrytera när
det gäller den generation som nu är ung.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det här handlar ytterst om att skapa en arena för nyrekrytering. Obunden samling är kanske det parti som har lyckats bäst, men
ändå kunde vi ha lyckats bättre. Alla partier bör ges möjlighet att visa
upp sig för ungdomarna. Kanske är det en handfull ungdomar i varje
årskull som är intresserade. Men det skulle utgöra ett stort nytillskott i
rekryteringen. Jag tror att kombinationen skola och partier skulle vara
framgångsrikt.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Det verkar som om vi är ganska överens om saker och ting.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Jag tänkte också ta upp svårigheten med att slippa in till
skolorna, men det är onödigt att ödsla mera tid på det. Jag kan bara tilllägga att de ungdomar, som jag har pratat med i Godby högstadieskola
och lyceet, har tyckt att det har varit intressant och kul att få träffa politikerna på riktigt. Jag tror att skolorna inte bör vara så rädda för det.
Johan Ehn säger att han är tveksam till att skjuta över att det här på
skolorna och har man ett problem så ska man inte skjuta över detta till
skolorna. Det handlar nog inte om det. Det handlar egentligen om att
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stärka på båda områden. Ska man föra en bra debatt så behöver man ha
kunnandet. Varifrån får ungdomarna kunnandet? Ja, från skolan.
Många ungdomar upplever samhällskunskap som ganska abstrakt och
undrar vad det riktigt har för nytta. Om man får en återkoppling till
verkligheten kan man göra det ämnet mera intressant. Det är nog inte
att skjuta över ett problem till skolorna, utan det är att hjälpa till på
båda sidorna. Jag hörde själv till dem som hade samhällskunskap som
favoritämne när jag gick i skolan, till mina vänners stora förvåning och
förtvivlan.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Samarbete är nog det som är vägen framåt. För att det här
överhuvudtaget ska lyckas så vill jag lyfta fram partiernas roll som väldigt viktig. Jag hör till dem som inte med stolthet kan stå här och säga
att jag, med mitt parti, har lyckats under de senaste åren med att jobba
med ungdomsfrågorna hos oss så att vi har många som står på kö för att
komma in hit. Det tycker jag att är lite synd. I de allra flesta övriga partier befinner man sig en liknande situation, noterar jag. Naturligtvis är
det bättre i vissa partier och sämre i andra partier. Men det finns nog
ingen som kan slå sig för bröstet och säga att de har lyckats väldigt bra
med detta. Därför ville jag föra in vår roll i det här. Ska vi använda ungdomsparlamentet som ett sätt att spegla verkligheten vi lever i och demokratin med partier och parlament så behöver vi ha en väldigt betydande roll i det hela.
Ltl Anders Eriksson, replik

Tillåt mig då att vara lite tveksam när det gäller att man ska ha en betydande roll. Oavsett hur väl man vill som vuxen politiker så vill man
gärna vara med och hjälpa till och styra upp lite. Man vet ju hur saker
och ting fungerar. För vårt vidkommande har vi en 18-åring som partisekreterare. Vi kom underfund med att vi inte vet bättre hur ungdomarna ville ha det än vad han vet. Han får sköta det själv, vilket har utfallit
ganska bra.
Jag konstaterar också att ltl Ehn inte kategoriskt säger nej till detta
med skolorna och återkopplingen till verkligheten, vilket är bra.
Motionen ska gå till kulturutskottet. Jag hoppas faktiskt att man tar
en bra behandling av motionen. Alla, som har uttalat sig, vill ju ändå få
mera ungdomar och ungdomligt engagemang i politiken. Om man förkastar motionen och kommer på någonting bättre så har jag ingenting
emot det, men jag hoppas jag på en seriös och bra behandling.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag törs redan nu lova att vi kommer att behandla motionen seriöst. I kulturutskottet har vi som målsättning att de motioner som
kommer in ska vi också behandla. Det har vi har visat under våren genom att lyfta in ganska många motioner, som har lämnats in tidigare, på
lagtingets bord.
Jag håller helt och hållet med om att det är på ungdomarnas villkor
som detta ska ske. Men för att vi också ska få återkoppling till verkligheten, som vi alla eftersträvar, så måste partierna finnas med. Vi ska
inte utföra arbetet, men vi ska finnas med och stötta och hjälpa till så att
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detta också få en koppling till verkligheten. Att det inte bara blir så att
det är någonting som man leker i skolan. Det är många gånger som våra
demokratiprojekt gentemot ungdomar går ut på att man ges enbart möjlighet att leka. Det här ska också ge möjlighet att kunna vara med och
påverka på aktivt och framåtriktade sätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag tycker att ltl Johan Ehn anger en väldigt god ton i sitt anförande. Han har goda intentioner med sitt uttalande. Jag har också den
uppfattningen att ungdomar idag är nog väldigt samhällsintresserade.
Man är väldigt påläst, följer med vad som debatteras och vad som är på
tapeten. Men man har svårt att anamma en ideologi och sluta sig till ett
parti. Det känns för ungdomar väldigt främmande att fösas in i en ram.
Jag har också den uppfattningen att man har en bra samhällsundervisning i skolorna, vilket också entusiasmerar till fortsatt intresse för samhällsfrågor.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag delar helt och hållet vtm Gun-Mari Lindholms syn. Vi
hör alltför ofta idag att ungdomar inte är aktiva och intresserade, kanske
till och med jag har varit med och sagt det, jag hoppas inte det. Jag tycker att det är en myt. När man går ut och pratar med ungdomarna i skolorna idag så har de åsikter om det mesta. Men de vill inte aktivera sig
på det sätt som vi har gjort. Men det betyder inte att vi då bara ska säga
att de då får göra som de själva vill göra. Vi ska vara med och ta del av
hur de vill jobba med de här sakerna och hur kan vi vara med och stötta
dem. Därför tycker jag att det inte bara är skolan som är ansvarig. Vi
måste som aktiva politiker vara med och försöka forma ett system som i
framtiden inbjuder till att aktivera ungdomar. Det som vi har idag
kanske inte är det bästa, men hittills är detta det enda sätt som vi har
funnit att fungerar. Det kan påverkas hela tiden genom att nya idéer
kommer in och idéer det har ungdomarna.
Vtm Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag håller helt och hållet med det som ltl Johan Ehn anför. Vi
hade politiker som kom och presenterade sig in för ett val när jag var
elevrådsordförande i Ålands lyceum. Den dåvarande rektor Rosenlöf, på
den tiden, var väldigt framsynt och kunde bjuda in till en politisk debatt.
Jag tror att detta var första gången som det hände. Jag tycker att det har
gått framåt på de olika arenorna som finns för ungdomar att ta del av
när det gäller det politiska arbetet.
Sedan har vi också problemet med att ungdomarna lämnar Åland för
studier utomlands när de väl får rösträtt och möjlighet att ställa upp i
val. Sedan kommer de hem, bildar familj och då har de inte heller tid, av
naturliga skäl. Man blir alltid lite äldre innan man blir aktiv politiker.
Ltl Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag håller helt och hållet med om är det sista. Vi har också
utmaningen att försöka hitta ett sätt så att man inte behöver aktivera sig
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till 110 procent bara för att man aktiverar sitt politiskt. Att man faktiskt
kan finnas med på ett hörn och dra vissa delar.
Jag hör till dem som gick med i partiet en gång i tiden och fick möjlighet att aktivt ta del av arbetet. Jag har hela tiden haft möjlighet att
klättra vidare i karriären, vilket jag är väldigt glada över. Det är grunden.
Jag hoppas att jag ska kunna agera på ett liknande sätt när vi lyckas
hitta ett sätt för att på nytt engagera ungdomar, vilket jag är helt övertygad om att vi kommer att kunna göra om vi för en sådan här typ av diskussion. Jag hoppas att jag kan vara med på samma sätt och lyfta kommande ungdomar, för det är ett mycket viktigt sätt. Vi pratar många
gånger om att vi ska inrätta ungdomsråd och ungdomsparlament osv.
Det handlar i slutändan om att också våga ge ifrån sig makt till de här
ungdomarna, så att de har möjlighet att vara med och påverka. Annars
blir det en lek och det genomskådar varje ungdom.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till kulturutskottet.
Remiss
13

Utflaggningen
Ltl Anders Erikssons hemställningsmotion (HM 2/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Syftet med den här motionen är att driva på för att få till stånd
ett skatteavtal där Sverige erlägger ersättning för de sjömän som betalar skatt
i Sverige men använder den kommunala servicen på Åland. Idén till den här
motionen fick jag i självstyrelsepolitiska nämnden när vi hörde representanter från Öresundsregionen som informerade om sitt arrangemang när det gäller pendlare mellan Danmark och Sverige.
Jag tycker att ombordanställda på åländska fartyg under svensk flagg är att
jämföra med pendlare mellan olika länder. På andra orter, t.ex. i Öresundsregionen så jobbar en arbetstagare i ett land och betalar sin skatt och sin socialförsäkring i det landet och konsumerar samhällsservicen i ett annat land.
olika skatteavtal har byggts upp mellan länderna för att det producerande
landet ska få betalt för sina tjänster, vilket är ganska viktigt.
I Öresundsregionen pendlar dagligen 25000 människor från ett land till ett
annat för sitt arbete skull. Av dessa personer pendlar cirka 90 procent från
Sverige till Danmark och betalar således skatt till Danmark, medan de använder den kommunala servicen i Sverige. För att balansera upp orättvisan så
har det uppgjorts ett skatteavtal där Danmark betalar ersättning till Sverige.
Åland borde få till stånd ett dylikt avtal med Sverige, där Sverige betalar en
ersättning till Åland för de ålänningar som är anställda på svensk flaggade
fartyg. Också den här problematiken kompliceras av att Åland inte har full
skattebehörighet och internationell avtalsrätt. Således är det att förmå Finland att driva på, för att frågan ska kunna lösas.
Utflaggningen av de åländska fartygen har lett till betydande skatteminskning för de åländska kommunerna. Det har förekommit lite märkliga utta-

1330

lande ibland, att det inte har haft så stor ekonomisk betydelse. Bara utflaggningen av M/S Eckerö och M/S Birka Paradise ledde till att kommunal skatt
på cirka 1,5 miljoner euro går det åländska kommunerna förbi. Det här är faktiskt 2,1 procent av de åländska kommunernas förvärvsinkomster år 2008, så
det är en betydande summa.
Herr talman! Jag vill till sist säga att jag tänkte jobbar mycket med den här
motionen. Jag tyckte att detta var ett av de bättre förslagen som har lagt, lite
jävig som jag är i den bedömningen.
Veckan efter att motionen offentliggjordes var Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt här på Åland. Jag noterade då att landskapsregeringen tog upp
den här argumentationen med den svenska statsministern, vilket jag tyckte
att var väldigt bra.
Sedan kan man hoppas att kanske lagutskottet går mera in på djupet, hjälper till lite, ser vad vi kan göra i behörighetshänseende och ser på vilket sätt
vi kan trycka på. Detta är någonting som också borde ligga i kommunalpolitikernas intresse. Tack, herr talman.
Talmannen
Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet.
Remiss
14

Samordnad sjöfartsutbildning
Vtm Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion (HM 23/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkänns?
Talmannen föreslår att en gemensam diskussion tillåts gällande detta ärende och nästa.
Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

Remiss
15

Sammanhållen sjöfartsutbildning
Ltl Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 46/2009-2010)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet. Godkänns?
Diskussion.
Vtm Gun-Mari Lindholm

Talman! Även om det säkert hade varit mera inspirerande att ha den här diskussionen och presentera den här motionen vid ett senare tillfälle, eftersom
salen är ganska tom, så väljer jag ändå att göra det nu tillsammans med följande motion, som kommer att presenteras av ltl Roger Jansson. Det är väldigt viktigt att dessa båda motioner remitteras till kulturutskottet så att de
kan behandlas tillsammans med den nya gymnasielagen.
Den här motionen skrev jag i mars och den har blivit avförd ett antal
gånger redan. Jag skrev motionen med anledning av att vi visste, hoppades
och trodde att det skulle komma en ny lagframställning angående gymnasieskolorna. Jag valde att lämna in den här motionen för att den kanske skulle
bidra till det tankesätt som vi har haft inom vår grupp. Jag vet också att FS
har haft samma tankesätt.
Klämmen i motionen säger; "i genomförande av gymnasialstadiereformen tillses att en samordnad och branschanpassad sjöfartsutbildning skapas".
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Sjöfartsutbildningen på Åland har varit och är en profilbärande utbildning
alltjämt. Det skulle vara viktigt att Åland framdeles fortsättningsvis kan vara
stolt över att vi har hög nivå på vår sjöfartsutbildning.
Idag finns det en del utbildning som ligger på gymnasienivå, sjömansskolan och eller yrkesskolan, och vi har en utbildning på högskolenivå där man
utbildar tekniker, ingenjörer, styrmän och kaptener. Dessa båda nivåer borde
på något sätt sammanlänkas och samordnas för att man skulle få en enhet.
Varför skulle detta vara nödvändigt? Dels för att man lär sig olika saker på
olika nivåer, men kunskapen kan vara överlappande. När man kommer på en
högre nivå kan man på den lägre nivån redan ha erhållit kunskap som kan
vara till nytt på den högre nivån. Man till exempel genom yrkesprov visa att
man behärskar ett visst område som man förväntas ha när man går ut från
den högre nivån. På det sättet kan den totala utbildningslängden också förkortas. Det är ett sätt som skulle vara till nytta. Jag tror att det skulle upplevas positivt för de studerandena att man genom yrkesprov kan visa på att
man erhållit en viss kompetens på en lägre nivå, man kan förstås utöva det.
Detta är väldigt svårt att kunna genomföra, nästintill omöjligt, eftersom det
idag är olika utbildningsnivåer, utbildningslinjer och olika skolor. Det här
förfaringssätt har man t.ex. i sjöfartsutbildningen i Åbo och det är väldigt
uppskattat av de studerande.
Det skulle också vara nödvändigt att man tittar på vilken nivå hela utbildningen totalt sätt ska vara. Idag har jag den uppfattningen att väldigt många
upplever att vissa av utbildningslinjerna har en väldigt hög nivå.
Jag tar som exempel en kille, vilket det ofta är, som söker sig till maskinteknik. Det är en typisk kille som har hållit på med att "pula" med alltifrån
trampcykel, motorcykel till bil. Han är född med en skruvmejsel i handel.
Han ser direkt vad som behöver göras och hur han kan lösa problemet. Han
kommer in i de olika utbildningsenheterna. Han klarar sig på gymnasienivå
och han vill komma vidare för att utbilda sig till tekniker eller ingenjör. Sedan
kommer problemet, därför att matematikundervisningen är på en väldigt,
väldigt hög nivå. Då är frågan om det är nödvändigt att alla har matematik på
den höga nivån? Med det här uttalandet vill jag inte säga att jag är för att man
ska sänka nivån. Men jag tror att man ska ta en titt på om det faktiskt måste
vara så här. Om det är för att man ska möjliggöra att man, med sin examen,
inte endast behöver arbeta till sjöss, utan man möjliggör att man även kan
arbeta på land, så kanske det är behövligt. Jag vet inte, jag har också fått det
berättat för mig att det är just det som gör att man sedan kan söka sig till
andra arbeten, inte bara arbeten till sjöss. Därför har man valt att lägga sig på
en lite högre nivå. Det kan ju naturligtvis vara bra.
Vissa tider i livet kanske inte sjömanslivet passar, när man just har bildat
familj och har små barn så kan jag tänka mig att det inte är särskilt lätt att
fara ut på jobb ett par månader.
Jag tycker att det skulle vara nödvändigt att man, i samband med den nya
gymnasielagen, tittar på de här båda motionerna.
Helt ovetandes av varandra har också frisinnad samverkan, med Roger
Jansson som första undertecknare, skrivit en likalydande motionskläm. Man
vill att sjöfartsutbildningen ska samordnas. Det skulle vara bra att man redan
i det här skedet funderar på hur man ska göra och kanske man kan komma
med ett förslag som går i den riktningen. Det är det väsentliga i den här motionen. Det som jag tycker att är det mest väsentliga är att man på något vis
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kan få den kunskapen, som man har erhållit under en lägre nivå, med sig och
man kanske kan förkorta utbildningen. Framförallt att man tar till vara färdigheten som finns hos många av de studerande.
Det är många idag som talar om att de som kommer direkt från det allmänbildande eller studieförberedande gymnasiet kanske inte är de som är
mest lämpade att till exempel kolvhala en maskin mitt ute på Atlanten. Det är
kanske den som är född med skruvmejsel i handen som är den bästa personen för det. De personerna kanske faller bort därför att utbildningsnivån är
alldeles för hög. Tack.
Ltl Roger Jansson

Herr talman! Såsom vtm Gun-Mari Lindholm här angav så är detta väsentligt
med anledning av att gymnasialstadielagstiftningen har kommit till lagtinget
och redan remitterats till utskott. Där skrivs om sjöfartsutbildningen nästan
enbart på sidan 1, i en deklaratorisk passus, som dessutom till sitt innehåll är
väldigt oklar, att motionerna om den nödvändiga samordningen av flera
funktioner inom den åländska sjöfartsutbildningen kan behandlas parallellt i
kulturutskottet när gymnasielagen behandlas, oberoende av att lagstiftningen
om högskolan ändå är en centralare del i den här frågan. Men det gäller båda
skolorna. Man kan ha vår uppfattning; att vi ska bibehålla de här båda lagstiftningarna och nivåerna. Jag skiljer på gymnasialstadiet och högskolan
också när det gäller sjöfartsutbildningen.
Man kan också ha den åsikten som näringens representanter har framfört;
att det borde bildas någon form av ny organisation, nytt block, där en del tre
av vår utbildning skulle vara sjöfart specifik. Jag tror att den modellen är en
mindre lyckad lösning än den som vi förespråkar.
Det går säkert inte för kulturutskottet att behandla de här motionerna
samtidigt i samma ärende eftersom de sträcker sig långt in på högskolans
område. Jag hoppas i alla fall att kulturutskottet finner en väg att behandla
dem parallellt i alla fall.
Vi har i klämförslaget för vår del en något utvidgad modell jämfört med
klämmen som vtm Gun-Mari Lindholm har i sin motion, där hon talar om en
samordnad och branschanpassad sjöfartsutbildning.
Vår huvudmålsättning är att få ett sammanhållet samordnings- och marknadsföringsblock där också utbildningarna samordnas och dubbel utbildningar minimeras. Man kan säga att det är samma målsättning vi har, vi har
tagit steget längre och pekat också lite på hur man gör det här.
Vi har skrivit i vår motion: "All sjöutbildning särskiljs inom ett nytt samordnings- och marknadsföringsblock där högskolans däcks- och maskinbefälsutbildningar, sjömansskolans nuvarande utbildningar och sjösäkerhetscentrets grund- och fortutbildning utgör kärnan men där hotell- och restaurangutbildning och administrativ utbildning inom Handels kan vara delar.
En delmålsättning bör vara att utbildningar inte dubbleras för samma
elever och att gemensamma resurser samordnas maximalt. Detta samordnings- och marknadsföringsblock borde beslutsmässigt ges en tydlig ställning gentemot dels högskolans ledning och dels gentemot yrkesgymnasiets
ledning för att detta sammanhållna maritima utbildningsblock skall vara
synligt och trovärdigt i skapandet av ny framgångsrik utveckling för
åländsk sjöutbildning."
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Vi har också i vårt resonemang utvecklat det som landskapsregeringen i
framställningen till gymnasielagen söker vägar för. Man har en arbetsgrupp
som ska jobba på det och de ska vara klara till hösten. Vi har då till den arbetsgruppen och till landskapsregeringen ett någorlunda färdigt tänkt förslag.
Som bas för vårt tänkande har mycket varit det arrangemang som man har i
Åbo, vilket har varit framgångsrikt för dem. Det innebär inte att vi behöver
vara sämre och lägga oss som en släpvagn till dem och försöka kopiera deras
system. Jag menar att vi ska sträva efter att vara bättre. Vi ska hitta en ännu
bättre modell än vad de har. Det finns ingenting som talar emot att vi inte
skulle lyckas få den mest attraktiva sjöfartsutbildningen på Åland i hela
spektret. Vi har de allra bästa förutsättningarna genom småskaligheten, vår
närdemokrati och snabba beslut och genom självstyrelsen som är sammanhållande för den här verksamheten. Medan man i Finland, Sverige, Norge och
Danmark har betydligt större projekt och organisation för sådana här förändringar.
Tyvärr visar historien att vår småskalighet, de fördelar vi har och det
enorma human kapital vi har inom sjöfartsbranschen inte har kunnat utnyttjas. Vi har varit nästan sämst, nåja, det har vi inte varit, för det är vissa andra
utbildningar som har gått kräftgång. Men av de utbildningar som är aktiva
och eftertraktade idag så ligger vi inte alls på topp. Det här ska förändras,
menar vi.
Högskolans tillkomst blev ett bakslag för den här utvecklingen. Det har
faktiskt tagit så här många år, sedan högskolan började, före man insåg hur
man måste göra. Idag finns det en stor beredskap inom högskolan att göra
det här.
Tyvärr är beredskapen inom sjömansskolan idag sämre. Det måste vi politiker ta ansvar för, så att det blir skött på ett bättre sätt.
I Åbo heter den sammanhållna utbildningen, som är dels på yrkesskolan
Novias nivå och dels på andra stadiets utbildning, Axxells nivå. På Novia utbildar man sjökaptener och ingenjörer. På Axxell utbildar man vaktstyrman
och vaktmaskinmästare. Det är i alla fall en relativt likartad situation som vi
har i landskapet, men vi har en lite annorlunda uppbyggnad och bör därför
hitta modellen som är lite annorlunda. Aboa Mare är det gemensamma
marknadsföringsnamnet som man går ut med. Man har en väldigt fin information på nätet, som jag har en del av här. Man ger en bild av att det är en
sammanhållen verksamhet. Man kan pendla mellan de olika nivåerna på ett
praktiskt och bra sätt. Man har skött praktikproblematiken, som idag är väldigt stor inom sjöfartsutbildningen, på ett relativt föredömligt sätt i samarbete med de rederier som finns på fastlandet, men faktiskt även med något
åländskt rederi.
Aboa Mare skriver så här på nätet: "Vi har utbildat Sjökaptener i Åbo sedan 1813 och är därmed Finlands äldsta yrkesskola. Idag utbildar vi sjökaptener och ingenjörer inom sjöfart vid Yrkeshögskolan Novia och vaktstyrmän och vaktmaskinmästare vid Axxell.
Förutom de långa linjerna ordnar vi även veckoslutskurser till skeppare i
inrikestrafik, maskinskötare och förare, samt en stor mängd fortbildningskurser för såväl yrkessjöfarare, fritidsbåtförare och andra intresserade.
Till vårt förfogande har vi landets största fartygssimulator med 7 kommandobryggor. "
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Dessutom har de maskinsimulatorer i samarbete med det privata företaget
Wärtsilä. Det är ett imponerande arbete som man i Åbo har gjort under de
senaste tio åren. I det arbetet har vi halkat lite efter.
Den här motionen vill anhängiggöra nödvändigheten av att vi utvecklar vår
egen modell, men med lite modell ifrån det som har lyckats väl på annat håll.
Grunden för oss är att ha kvar de här båda nivåerna, gymnasialstadiet och
högskolan med sjöfartsutbildning på bägge skolor enligt som det är idag och
inkludera organisationen för säkerhetsutbildningen i sammanhanget, som väl
kan vara privatiserad, och sedan att få det här att fungera så som en helhet
och en enhet gentemot branschen och gentemot presumtiva kunder, alltså
ungdomar och äldre som vill utbilda sig. När man sedan utbildar sig på någon
av dessa nivåer inom utbildningen så ska det inte vara dubbel utbildning. Det
ska åtminstone vara minerat med dubbla utbildningar, vilket inte riktigt fungerar idag.
Jag kan också säga att vid studium av nuvarande organisation tycker jag
att det vore lämpligt att man går vidare med att t.ex. vicerektor på högskolan
blir chef för samordningsblocket.
Herr talman! Jag beklagar att jag gick lite över tiden, men jag blir så rysligt
engagerad i sådana här frågor. Jag avslutar med att återigen klanka på utbildningsministerns artikel i Centeraktuellt. Den här artikeln har satt mycket
myror i huvudet på läsarna. Man undrar vad landskapsregeringen menar. Jag
är tacksam till den delen här för att jag i samband med gymnasielagen fick av
utbildningsministern en acceptabel förklaring och omtolkning. Jag ser att vi
har goda möjligheter att komma överens med landskapsregeringen om hur
det här ska skötas vidare. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är rätt beundransvärt att ltl Roger Jansson säger att han blir så rysligt engagerad när man tittar ut över den här fullsatta och engagerade
salen, men det går säkert bra ändå.
Ltl Jansson beskrev mycket om situationen i Åbo och pekade på hur
bra de var där, men sade att vi ska bli bättre här på Åland. Det är ju
någonting som vi har velat länge.
En av mina bästa vänner ville studera till kapten, när han tog kontakt
här på Åland så var det bara problem. Men när han tog kontakt till Kalmar och Göteborg så sade de att det inte var några problem och att det
fixar sig. Kom hit, vi ska hjälpa dig, det är inte några problem.
En person som hyrde lägenhet av mig, som var från Stockholm, menade att utbildningen inte fungerade här. Utbildningen var så teoretisk,
det fanns inte någon praktisk inriktning, så han flyttade ner till Kalmar.
Nu är inte detta någon vetenskaplig undersökning, men de signaler som
kommer visar att sjöfartsutbildningen på Åland inte är bra. Samtidigt
har vi länge sagt att vi vill att sjöfartsutbildningen ska bli den bästa i Östersjön.
Ltl Jansson är den politiker som kanske bäst har inblick i näringen så
min direkta fråga är: Vad beror de här problemen på? Varför kommer vi
aldrig till skott?
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Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag tror att det vore fel av mig att försöka få svara, därför
att det är många som har varit inblandade i det här. Under min tid i
riksdagen hade jag väldigt mycket sjöfartskontakter och jobbade med
den finska sjöfartens utveckling. Flera av de personer, som var med i det
arbetet, var väldigt engagerade i utbildningen. Det var bland annat en
person som var med och byggde upp utbildningen i Åbo. Det var mycket
intressanta diskussioner kring detta. Jag kunde då jämföra det med situationen här på Åland. Jag tror att en orsak till att det har blivit en
broms i vår utveckling är att när högskolan bildades så blev det ett bakslag där. Sedan har delar av näringen på Åland krävt att kvalitetsnivåerna på utbildningen ska sänkas, detta med moped skruvade och sådant,
vilket jag varnar för.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller sjöfartstrategin som togs fram 1998, tror jag, jag vågar
inte säga säkert, så var vi båda två involverade också då. Det var ett viktigt ben att sjöfartsutbildningen skulle bli så bra som möjligt.
Det är lite beklagligt, för vi har ett stort kunnande i det här samhället.
Vi har egen behörighet här, vi står ofta och kritiserar att vi inte har behörighet och inte kan göra någonting. Men här har vi ett stort kunnande
i samhället, vi har en egen behörighet och vi har småskaligheten som
borde göra att man snabbare kunde få bitarna på plats. Men ändå lyckas
vi inte. Det är ju synd om högskolan, det är inte någon nyhet, jag har ju
själv fått signalerna att inrättandet av högskolan inte var ett framsteg för
sjöfartsutbildningen, tvärtom. Det är beklagligt.
Vi kommer inte att lösa detta i ett replikskifte i det här sena skedet.
Nog är det lite synd att det faktiskt ska gå på det här sättet med en så
viktig näring.
Ltl Roger Jansson, replik

Herr talman! Jag vill ändå fortsätta diskutera kvaliteten, eftersom den
kom fram här både i första repliken och tidigare också i ett anförande.
Man skulle eftersträva någon slags kvalitetssänkning på den åländska
utbildningen för att ge de här pojkarna som är lite mera praktiskt tekniskt inriktade möjlighet att få en kortare, snabbare och enklare utbildning. Om vi vill vara bäst i Norden inom sjöfartsutbildningen så måste vi
ha en hög kvalitet på utbildningen. Det ska vara ledstjärnan genom hela
organisationen. Det utesluter sedan inte att ha en annan fil för dem som
inte har ambitioner att bli maskinmästare eller sjökaptener, åtminstone
inte i första skedet, utan de vill vara ute på sjön och jobba med de enklare jobben, även om det kanske också är maskinjobb osv. Det kan jag
tänka mig, men vi får inte lämna den höga ambitionen när det gäller
kvaliteten.
I Åbo har de till exempel en internationell sjökaptensutbildning som
sker helt och hållet på engelska. Den utbildningen attraherar människor
runt hela världen. Det ska vi också kunna ha här och hålla kvaliteten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendena
14 och 15 remitteras till kulturutskottet.
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Remiss
16

Översyn av ledningsfunktionerna vid samhällskriser
Ltl Johan Ehns m.fl. hemställningsmotion (HM 38/2009-2010)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls den 6 september 2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 16.17).
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