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Plenum börjar  

Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande.  

Meddelande  

Talmannen vill hälsa alla välkomna tillbaka efter sommaruppehållet. 

Talmanskonferensen har just sammanträtt och följande kan meddelas: Ledamöterna 

ombeds ha beredskap för att plenum pågår till och med den 29 september, dock så att 

måndagen den 27 september är plenifri p.g.a. andra uppgifter. 
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Bordläggning 

1 Revidering av regelverken för hembygds-, jordförvärvs- och näringsrätt 

Landskapsregeringens svar (S 5/2009-2010-s) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. spörsmål (S 5/2009-2010) 

När svaret på ett spörsmål första gången föredras ska ärendet enligt 38 § arbetsord-

ningen bordläggas till plenum som hålls tidigast följande dag.   

Enligt arbetsordningens 74 § kan dock avvikelser göras genom enhälliga beslut. Tal-

manskonferensen föreslår att ärendet med avvikelse från 38 § i arbetsordningen ska 

bordläggas till nästa plenum som hålls senare idag. Motsätter någon ledamot sig försla-

get? Ärendet bordläggs till plenum senare idag. 

För kännedom 

2 Godkännande av ändring av den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållan-

den för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter 

Republikens presidents framställning (RP 18/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen 

den 8 september. 

3 Förslag till lag om ändring av 59a § i självstyrelselagen för Åland 

Republikens presidents framställning (RP 19/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen 

den 8 september. 

4 Godkännande av avtalet med Antigua och Barbuda om upplysningar i fråga om skat-

teärenden 

Republikens presidents framställning (RP 20/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen 

den 8 september. 

5 Godkännande av avtalet med Dominica om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 21/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen 

den 8 september. 

6 Godkännande av avtalet med Grenada om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 22/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen 

den 8 september. 

7 Godkännande av avtalet med Saint Lucia om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 23/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen 

den 8 september. 

8 Godkännande av avtalet med Monaco om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 24/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen 

den 8 september. 

9 Godkännande av avtalet med Kina för att undvika dubbelbeskattning och förhindra 

kringgående av skatt 

Republikens presidents framställning (RP 25/2009-2010) 
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Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen 

den 8 september. 

10 Oljeutsläppsavgift 

Landskapsregeringens framställning (FR 23/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen 

den 8 september. 

11 Energieffektivitetstjänster på energimarknaden 

Landskapsregeringens framställning (FR 24/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen 

den 8 september.   

12 Inspire-direktivet 

Landskapsregeringens framställning (FR 25/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen 

den 8 september.  

13 Skydd av havsmiljön och motverkan av översvämningar 

Landskapsregeringens framställning (FR 26/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen 

den 8 september.  

14  Landskapsrevisorernas berättelse för år 2009 

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen 

den 13 september.  

15 Landskapsrevisorernas berättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska 

rådet för år 2009 

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen 

den 13 september. 

16 Landskapsregeringens berättelse för år 2009 

Landskapsregeringens berättelse (LB 1/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen 

den 13 september.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls idag kl.13.20. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 13.11)  
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Plenum börjar  

Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande vid dagens plenum. 

Enda behandling 

1 Revidering av regelverken för hembygds-, jordförvärvs- och näringsrätt 

Landskapsregeringens svar (S 5/2009-2010-s) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. spörsmål (S 5/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter antecknas svaret för kännedom. Under diskussion-

en 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 diskussion till en av-

görande behandling vid ett plenum tidigast följande dag. Om inget förslag till hemstäl-

lan 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.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Med hänvisning till ovanstående motivering i spörsmålet och 

med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen 

följande spörsmål: 

Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta i fråga om regelverken för 

jordförvärvstillstånd, näringsrätt och hembygdsrätt, med anledning av de 

förslag som den parlamentariska kommittén som arbetar med dessa föreslog?  

Minister Roger Eriksson 

Herr talman! Landskapsregeringen gav tidigare i våras ett skriftligt svar på 

spörsmålet, vilket har delats ut. Utöver detta kan följande tilläggas: Den nu-

varande landskapsregeringen har följt samhällsutvecklingen och noterat att 

det har dykt upp problemställningar, främst i frågan om bolagiseringen i för-

hållande till jordförvärvsreglerna.  

Landskapsregeringen tog den här frågan på stort allvar. Vi tillsatte en 

parlamentarisk kommitté, som vi alla känner till. Alla partier har varit delakt-

iga i detta för att på djupet gå igenom den här problematiken.  
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I betänkandet, som partierna var eniga om, framkom att det första akuta 

problemet gällde bolagisering för att kunna kringgå jordförvärvslagens andra 

och mening.  

Uppdraget från kommittén till landskapsregeringen löd: I samband med 

behandlingen av juridiska personers ansökningar om jordförvärvstillstånd 

fastställa klara villkor som syftar till att förhindra att överlåtelser av aktier el-

ler andelar som står i strid med jordförvärvslagen syfte. Vidare sades att 

dessa villkor ska syfta till att förhindra att en fysisk eller juridisk person med 

stöd av aktieförvärv kommer i åtnjutande av rättigheter till en fastighet som 

skulle ha förutsatt jordförvärvstillstånd, om en juridisk person inte hade fun-

gerat som en mellanhand. Det här var uppdraget som kommittén gav till 

landskapsregeringen.  

Om man nu lyssnar noga och analyserar det som jag just sade så förstår 

man att det här är en väldigt stor fråga. Det har omfattande påverkningar på 

det åländska samhället. Konsekvenserna är djupgående. 

Varför skulle vi göra detta? Ja, för att uppnå jordförvärvslagens syfte. Där 

står det i 1 §; för att förverkliga den åländska befolkningens rätt till jord be-

siktningen. Nu förstår alla att vi är inne på självstyrelsens kärnområden. 

Vad skulle man kunna göra här? Ja, landskapsregeringen har kontrollerat 

vidare och vi kan konstatera att vid senaste revisionen av självstyrelselagen 

framkom det att landskapet har rätt att ställa villkor för att uppfylla nämnda 

lags anda och mening, även vid försäljning av aktier.  

Herr talman! Det här innebär att möjligheterna att kunna ställa villkor vid 

överlåtelser har funnits länge. Landskapet Åland har haft verktygen i sin 

verktygslåda ganska länge. Tidigare landskapsregeringar har inte gjort 

någonting. Det har nuvarande landskapsregering gjort. Vi har alltså använt 

lagen, med de möjligheter som det ger oss, på det sätt som det var tänkt från 

början. 

Sedan kan man diskutera tidsåtgången. Jordförvärvslagen är från 1975, se-

dan har vi dito landskapslag och förordning från 2003. 

Herr talman! Som jag tidigare sade är vi nu inne på kärnområdet och hela 

självstyrelsesystemet. Detta innebär, med respekt på frågans dignitet, att alla 

ändringar ska analyseras synnerligen omsorgsfullt. Det måste få ta den tid 

som behövs för att det ska motsvara kraven som lagen ställer. Detta med re-

spekt för frågans dignitet och även för att den politiska processen också ska 

ha sin tid.  

Herr talman! Det är också viktigt att inse att det som kommittén påpekade 

var det mest akuta, som jag just beskrev, och det ska gå så fort som möjligt. 

Detta har vi gjort utan att behöva ta till lagstiftningsåtgärder i detta skede. 

Den här landskapsregeringen har korrigerat den brist som kommittén pekade 

på, utöver alla andra åtgärder som bör åtgärdas. Detta har vi åstadkommit 

med dessa riktlinjer. 

Kort lite om riktlinjerna för tolkning av gällande lag. Ni har alla sett att det 

är uppdelat i tre olika punkter. Utgångspunkten för landskapsregeringen har 

varit, helt enligt kommitténs beställning, att så långt som möjligt jämställa 

förvärvade av aktier med en enskild fysisk person. Jag kan ta ett exempel, ti-

digare har det fungerat på det viset att om en fysisk privatperson har sökt 

jordförvärvstillstånd och fått nej, det får inte angränsa till vatten, då har det 

varit ett bolag på området på marken bredvid och de har fått tillgång till hela 

stranden, det gäller även sådana personer som inte har hembygdsrätt. Det var 
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detta som var själva grundtanken i hela problematiken. Nu har vi med dessa 

riktlinjer korrigerat detta missförhållande.  

Punkt 1 i riktlinjerna är egentligen jordförvärvsrätt enligt gällande lagstift-

ning. Punkt 2 är egentligen det som jag beskrev tidigare, att man ska jäm-

ställa förvärvade av aktier och fysiska personer. Här kan nämnas att det inte 

är någon skillnad på fritidsboende och fastboende. Punkt 3 gäller utanför 

planerat område, inte så att ett enskilt hus ska kunna bolagisera för att 

kringgå lagens anda och mening. I praktiken har det visat sig att folk har köpt 

en holme, gjort ett aktiebolag och på detta sätt kan de kringgå lagstiftningen. 

Herr talman! En juridisk sak, men icke desto mindre oviktig och det har 

också mycket med politik att göra, varför är inte detta på en förordningsnivå? 

Det finns en principiell inställning till detta, jag håller också med om att såd-

ana här saker inte ska vara på förordningsnivå, men om man tänker på kom-

mitténs beställning att det här var akuta åtgärder så har vi satt det som rikt-

linjer för tolkning av gällande lagstiftning. Skulle detta ha varit på en förord-

ningsnivå så kan jag upplysa kollegerna att högsta förvaltningsdomstolen har 

ett visst antal gånger slagit oss på fingrarna och sagt att man inte får motivera 

ett beslut med förordningstexten. Vi har nu skyddat våra beslut mot sådana 

juridiska attacker. Det här är en mycket viktig poäng. 

Herr talman! Landskapsregeringen siktar även framåt. Det pågår ett arbete 

inom förvaltningen, en politisk process på dessa områden, vilket efterfråga-

des av spörsmålsställarna. Landskapsregeringen anser fortsättningsvis, som 

även kommittén anförde, att planeringsinstrument kommer att bli det cen-

trala i framtiden. Vi vill också tillgodose den växande befolkningens behov av 

markområde för att befolkningen ska kunna bosätta sig och arbeta på Åland. 

Vi har en förhoppning om att befolkningen ska växa. Här finns det lite funde-

ringar om hur man skulle kunna ha ett planeringsinstrument. Jag kan inte fö-

regripa diskussionen, men jag kan nämna här i detta skede att vi har tänkt 

oss att man skulle ha planeringsinstrumentet i kommunerna. Det skulle på 

något vis underställas landskapsregeringen för fastställelse. Man skulle hela 

tiden hålla själva styrinstrumentet i sin hand så att inte någon kommun pla-

nerar upp hela sitt område. Det måste finnas ett instrument för att kunna 

hålla den åländska befolkningens rätt till jordbesittning och samtidigt möta 

nya utmaningar.  

Herr talman! Det är ungefär så här som vi har diskuterat och resonerat. 

Jag redogjorde för tidsåtgången. Problematiken har kommit fram i kommit-

téns betänkande på olika områden. Det finns många goda lösningar. Sedan 

när det blir verklighet i förvaltningen på politisk nivå och på regeringssidan, 

man har ett tomt papper och skriver en paragraf, då ser man vad det innebär 

för då måste man verkligen tolka och se vad det innebär i förlängningen. Det 

är inte så hemskt lätt att röra sig inne på självstyrelsens kärnområden. Det 

här är väldigt viktiga saker. Det måste få arbetas fram omsorgsfullt och nog-

grant. Frågornas dignitet kräver detta.  

För att ge ett exempel på hur svårt det kan vara så kan jag nämna, det finns 

i kommitténs betänkande vilket jag omfattar till fullo, detta med fem års stu-

dier utanför Åland. Det ska inte räknas in i tiden som tickar när man tappar 

hembygdsrätten. Det tycker alla att är okej, vilket jag också tycker. Sedan när 

man analyserar frågan lite närmare så kommer frågan upp om det är diskri-

minerande mot dem som arbetar utanför Åland och inte studerar? Hur ska 

man se på dem som studerar och arbetar samtidigt? Jag vill inte problemati-
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sera, men jag vill att ni ska förstå att de här sakerna måste vi ifrån landskaps-

regeringens sida ha klart för oss när vi lägger fram ett lagförslag. Med detta 

vill jag att ni ska förstå att man ska arbeta omsorgsfullt och analysera detta 

politikområde som är synnerligen viktigt för Åland. Tack, herr talman. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Minister Eriksson anser, att för att komma tillrätta med 

problematiken med aktiekonstruktionerna när det gäller jordförvärv, 

har man korrigerat missförhållande, man har använt lagen., troligtvis är 

det jordförvärvslagstiftningen han menar. Jag är lite tveksam till om 

man faktiskt har gjort det? Tittar man på det beslut som landskapsrege-

ringen tog den 7 juni så sägs det i punkt 1: "Aktier som berättigar till att 

förvärva markområden får utan landskapsregeringens tillstånd en-

bart förvärvas av personer som uppfyller något av följande kriterier." 

Man säger att aktier enbart får förvärvas av personer om det uppfyller 

kriterier som landskapregeringen sätter upp. Samtidigt vet vi att aktier 

är lös egendom. Man kan troligtvis inte begränsa handeln med aktier på 

det sätt som man har gjort i det här principbeslutet. 

Jag är nog väldigt tveksam till minister Eriksson, om man verkligen 

har använt lagen när man har tagit det här beslutet? Har man verkligen 

arbetat så omsorgsfullt och noggrant som han säger att man har gjort?  

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! De frågeställningar som ltl Eriksson tog upp har be-

rörts i kommittébetänkande. Vi har analyserat frågan, även det parti 

som du företrädde var med i den gruppen. Lös egendom, ja, det är rik-

tigt, som ltl Anders Eriksson beskriver. Man ska dock komma ihåg att 

jordförvärvslagen är en lagstiftning av grundlagsnatur, antagen av lag-

tinget och riksdagen. Vi har undantag som kan upplevas som diskrimi-

nerande i förhållandet till grundlagen, ja, det är riktigt. Men detta ingår 

även i vårt anslutningsfördrag till EU, vi har dessa möjligheter. Redan 

då fanns 8 §, om jag minns rätt, landskapsregeringen har möjlighet att 

sätta villkor får överlåtelser av aktier. I förlängningen innebär detta att 

när ett bolag får de här villkoren, när det finns en aktieägare, en köpare 

av dessa aktier, så ska den personen i sin tur ha tillstånd.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag undrar om inte ansvarig minister rör ihop begreppen 

lite? Tittar man på det skriftliga svar som landskapsregeringen gav så 

skriver man; "eftersom aktier utgör lös egendom omfattas inte jordför-

värv genom aktier och överlåtelse av jordförvärvslagstiftningen”, vil-

ket är helt riktigt. Det är just detta som man villkorar här i punkt 1. Utan 

att jag har analyserat det desto mera noggrant så tror jag att ett korrekt 

juridiskt förfarande skulle ha varit att villkora jordförvärvstillståndet, 

inte att förbjuda handel med aktier, som man de facto gör, såsom punkt 

1 är formulerad.  

Vi får se vad som kommer fram i resten av debatten. Jag är nog väl-

digt tveksam om man faktiskt har använt lagen på ett korrekt sätt? Tillåt 

mig fortsättningsvis att vara tveksam, minister Eriksson.  
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Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Det som jag just redogjorde för har vi i kommittén 

diskuterat. Våra tjänstemän har arbetat igenom en juridisk analys. Detta 

är möjligheterna vi har i förhållande till gällande lagstiftning.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! För mig genomsyrar det parlamentariska arbetet av tre 

huvudprinciper. Land ska med lag byggas, flera av förslagen utgår ifrån 

detta. Det ska vara lagstöd för våra regler. Det andra var att vi skulle ut-

veckla det åländska samhället och bestämmelser. Det gäller särskilt 

fastboende och turistbyar som vi hade bestämmelser för. Det tredje var 

vissa begränsade bestämmelser. Kommittén har sammanlagt 23 förslag 

som man föreslår att landskapsregeringen ska genomföra. På ett och ett 

halvt år är det enda som har kommit ut tre punkter som är av begrän-

sande natur och som gäller aktier, vilka uppenbarligen dessutom är ju-

ridiskt felaktiga, allvarligt felaktiga. Hur kommer det sig att landskaps-

regeringen inte har gjort någonting åt dessa 23 förslagspunkter på så 

här lång tid? Förslagen är både lagmässigt motiverade, de ska regleras i 

landskapslag och utveckla för fastboende och turistbyar.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag förde fram det som kommittén påpekade att var 

det mest akuta och viktiga och som har upplevts som ett problem, kring-

gående av lagstiftning på Åland. Det är just detta som vi har åtgärdat 

med dessa riktlinjer. Varför vi satte det som riktlinjer och inte på för-

ordningsnivå har jag just redogjort för. Det ska kunna tåla hållbart reso-

nemang gentemot högsta förvaltningsdomstolen.  

Turistbyar och att detta bör vara på lagnivå, ja, det håller jag med om. 

Alla dessa åtgärder bör lyftas upp på lagnivå. Gällande förordning är 

inte ett riktigt bra instrument. Vi arbetar på lagstiftningsåtgärder inom 

hela det här området. Vi har åtgärdat det som kommittén har upplevt 

som mest akut. Därför har vi tagit dessa riktlinjer för att råda bot på den 

brist som har rått ute i det åländska samhället.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Man måste fråga sig var i betänkande det framkommer att 

dessa begränsade bestämmelser är det som kommittén särskilt har sagt 

att är brådskande? När man tillsätter en parlamentarisk kommitté för 

att behandla svåra politiska frågor, och kommittén kommer till ett en-

hälligt resultat om utvecklingen som är väsentligt för det åländska sam-

hället, så är det en regerings uppgift att så fort som möjligt försöka verk-

ställa dem, särskilt de positiva utvecklande insatserna. Nu har allmän-

heten och vi också fått inställningen att det väsentliga för den här land-

skapsregeringen är att begränsa. Det här är en sorglig situation, som jag 

ber att få återkomma till i mitt huvudanförande på ett mera detaljerat 
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sätt. Kanske ministern kan svara på varför man vill ge den här deprime-

rande bilden av åländsk självstyrelsepolitik? 

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Ltl Jansson var med i kommittén. Du var med och diskute-

rade de här frågorna. Vi förde fram den här problematiken. Om det är 

deprimerande nu så är det en annan sak. Vi har i alla fall verkställt 

kommitténs arbete. Jag upprepar nu tredje eller fjärde gången; vi har 

tagit fasta på det som kommittén ansåg som mest akut, nämligen pro-

blematiken med bolagiseringar. Det är riktigt att vi jobbar vidare med 

lagstiftningsåtgärderna som behövs. Ni ska minnas lite vad jag sa tidi-

gare här, detta är inne i självstyrelsens kärnområden. Det är det viktig-

aste vi har i vårt samhälle, därför måste man nog överväga, vara synner-

ligen försiktig och analysera alla tilltänkta lagstiftningsåtgärder. Det är 

en sak att tycka och sedan en annan sak att sätta pennan på pappret och 

skriva en paragraf och säga att det här ska gälla inom landskapet. Den 

här digniteten kräver det här arbetet och tidsåtgången, allt annat vore 

oansvarigt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Det talas om jordförvärv genom aktieöverlåtelse, vil-

ket man har försökt förändra. Det är väldigt oklart i texten hur det här 

instrumentet ser ut och hur det ska tillämpas. Varför har man inte be-

skrivit det mera konkret här i texten? Det kunde ha varit värdefullt att få 

riktlinjerna som bilaga. Jag skulle vilja att ansvariga ministern beskriver 

hur man begränsar aktieöverlåtelsen och hur det ska fungera. Är det här 

faktiskt i överensstämmelse med grundlagen?  

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Jag kan börja där ltl Sundback slutade, huruvida detta är 

överensstämmande med grundlagen. Ja, det är det. Jordförvärvslagen är 

antagen av två parlament. Reglerna ingår i vårt anslutningsfördrag. 

Visst innebär det en diskriminering gentemot alla andra, men det är just 

det som vårt självstyrelsesystem är och alla andra nationella lagstift-

ningar också, vi har den här möjligheten och rättigheten. Det framkom 

helt klart tydligt vid senaste revisionen av självstyrelselagen att land-

skapsregeringen har den här möjligheten att reglera försäljningen av ak-

tier och ställa villkor som ger rätt till besittning av mark. Riktlinjerna 

bygger just på det här systemet. Första punkten är ungefär jordförvärvs-

rätten som man har idag enligt jordförvärvslagen kap. 2. Sedan har vi 

satt in de andra underpunkterna som motsvarar dagens praxis för fy-

siska personer för att uppnå målet med att kunna jämställa personer 

med varandra. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är ett modigt resonemang. Tidigare regeringar och lag-

ting har ansett detta vara omöjligt. Det är ju därför som möjligheten till 

jordförvärv genom aktieöverlåtelse har funnits. Det är kanske att ta lite 

lätt på saken att hänvisa till jordförvärvslagen och självstyrelselagen. Jag 
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tror att man måste titta närmare på detta. Jag lyssnar med intresse på 

ministerns utredningar fortsättningsvis i den här frågan.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Jag får tacka för berömmet från ltl Sundback, som 

säger att det var modigt gjort av den här regeringen. Det är väl så. Vi har 

en stark juridisk grund att stå på. Vi har analyserat det här. I kommittén 

har vi varit enhälliga om den här möjligheten. Jag tycker nog att vi har 

en bra juridisk grund för att arbeta vidare med de här frågorna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag tycker att minister Eriksson har kommit med ett bra 

förslag. Jag delar långtgående synen, fast det finns säkert en hel del jobb 

kvar. Att man kan begränsa det här genom aktieförvärv, vilket man kan, 

och vilket man också har sagt redan 1995 i ett lagförslag lett av Peter 

Lindbäck. Det är möjligt att gå den väg som minister Eriksson nu säger.  

Min fråga är; vilka resurser kommer det att ställas till förfogande för 

att förverkliga det här och kontrollera upp det här? Det är ett ganska 

stort jobb att se till att det fungerar i praktiken och inte bara på pappret. 

Kommer man att förstärka resurserna? 

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag tackar för det stödet ltl Karlsson ger regeringen i 

vårt arbete. Den stora utmaningen, som också fanns i kommitténs be-

tänkande, är uppföljande av dessa villkor. Vi har 8-10 fall där man tidi-

gare har avslagit ansökan om jordförvärvstillstånd och nu ska vi följa 

upp de frågorna. Det är en skild process. Jag har åtminstone den 

fromma förhoppningen att när man får igång systemet så bör det gå 

med de resurser som vi redan har. Tanken skulle vara att jordförvärvs-

tillstånden sätts in i datasystem och så kan man via systemet kontrollera 

upp om man har följt villkoren eller inte. Det kanske initialt krävs extra 

insatser. Vi har just fått riktlinjerna att börja fungera. Vi följer upp pro-

cessen. Vi får se hur det landar.  

Utgångspunkten, herr talman, är att lagstiftningen ska följas. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Tidigare har man sagt att det har varit för tunt med resur-

ser. Man har också sagt att under den ekonomiska krisen så har man 

inte kunna ställa mera resurser till förfogande. Precis som minister Er-

iksson säger så hör detta till självstyrelsens grundvalar. Jag för min del 

är åtminstone beredd på att, här i salen, äska om pengar, så att man 

verkligen kan följa upp det så som det var tänkt ifrån början, åländsk 

mark i åländska händer. Med den möjligheten att man kan bygga i bo-

lagsform i begränsad omfattning.  

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Tiden får väl lite visa hur systemet fungerar. Vi kän-

ner alla till de ekonomiska realiteterna. Det klagats mycket på att den of-

fentliga förvaltningen är stor. Jag kan med glädje konstatera att om jag 
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behöver, i kommande budgetdiskussioner, anhålla om mera pengar så 

har ju uppenbarligen ltl Karlsson bakom mig i alla fall.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Tack minister Eriksson för svaret. I det skriftliga sva-

ret talas det också om förändringar som behöver göras i plan- och bygg-

lagen. Som jag ser det så är vägen framåt genom den här snårskogen just 

planeringsinstrumentet. I plan- och bygglagens § 11 regleras vilka områ-

den som landskapet har ett överordnat ansvar över vad gäller planering-

en. Vad menar landskapsregeringen med skrivningen om att man ska 

granska innehållet i plan- och bygglagen och göra ändringar? Vilken typ 

av ändringar och i vilken riktning menar man då? 

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Landskapsregeringens tanke med ändringar i plan- 

och byggnadslagen är att kunna använda planeringsinstrumentet fullt 

ut. Att en kommun ska kunna få planera vissa områden där man öppnar 

för inflyttning för att bygga bostäder. Folk flyttar in till Åland. Paragraf 

11 som ni eventuellt hänvisar till här, det är rekommendationer för tur-

istiska och andra ändamål. Nu kommer jag tyvärr inte ihåg detta utan-

till. Men det här är rekommendationer. Sedan finns systemet att det ska 

vara konsekvent bedömning. Landskapet ska stå för full ersättning, in-

lösningskostnader och sådana saker och t.o.m. värdeminskning på när-

liggande områden. Men vi måste titta på det här. Som ltl Gunell säkert 

känner har kommunerna redan idag ett planeringsmonopol. Vi vill ut-

veckla detta ännu mera, att det speciellt i skärgården ska bli attraktivt. 

Vi vill ha ett fungerande system för att tillgodose bägge viljor, som jag 

inledningsvis nämnde i mitt anförande. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag fick inte så mycket svar. Kommer man i plan- och bygglagen, inom 

de lagstiftningsåtgärder man önskar göra, ta in den här typen av krav på 

en mera landskapsövergripande planering vad gäller turismen? Kommer 

man att kräva planering för semesterbyar och den typen av anläggningar 

för att få ett bättre helhetsgrepp om frågan? I dagsläget verkar detta 

med rekommendationer vara väldigt vagt. Om landskapsregeringen ska 

ta tag i frågan så måste man nog göra den här förändringen i lagen för 

att komma till rätta med frågan.  

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag kan konstatera att vi eventuellt har samma åsik-

ter. Rekommendationerna är lite vaga i dagsläget. Tittar man på lagens 

förarbeten så är det lite så där. Ett planeringsinstrument kräver lagstift-

ningsåtgärder, vilket vi tittar på nu. Man måste komma ihåg att man ska 

kunna reglera det på något vis från landskapsregeringens sida, som jag 

sade tidigare, så att inte en kommun planerar hela skärgården. Det 

måste finnas ett styrinstrument från regeringens sida. Vi har tänkt oss 

systemet att underställas för fastställelse, eller hur man skulle formulera 

det. Det kräver också lagstiftningsåtgärder.  
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Lagtinget inleder sin höstsession med vad man kunde kalla en 

rivstart med kall motor, efter den helg som har varit. Det är dock tveklöst så 

att de frågor som är på agenda är saker som varje lagtingsledamot med själ-

vaktning ska ha full kunskap om och koll på, alla tider på året. Dessa självsty-

relsens hörnpelare och främsta verktyg är viktiga, viktigast rent av, ja rent av 

själva grejen; innebörden med självstyrelsen. Det måste man tänka på som 

lagtingsledamot eller minister på Åland.  

Mot bakgrund av detta blir man bestört när man ser med vilken noncha-

lans och okunskap regeringspartierna har hanterat detta. Man tillsatte en 

kommitté i april 2008, kommitténs arbete som var mycket omfattande tog ett 

år, man blev klar i april 2009. Kommittén hörde över 30 personer och tog del 

av ett tiotal tal skriftliga utlåtanden. Sedan hördes ingenting, ingenting och 

ingenting.  

Jag tror varje lagtingsledamot helst vill undvika en uppslitande debatt i 

dessa frågor men när majoriteten bestående av center och liberaler inte 

förmår komma till skott så skulle det vara fel av oppositionen att inte 

utöva sin kontrollmakt, i detta fall genom spörsmål. Egentligen borde 

filnamnet på detta dokument som nu diskuterats börjat på MY, alltså 

misstroende yrkande, eftersom detta misslyckande helt klart är överst på den 

förhållandevis långa listan som denna regering har lyckats åstadkomma un-

der sin tid vid makten. Sådana här "affärer" skadar ålänningarnas förtroende 

för sina företräder och vi framstår alla som ”tövliga”, inte bara de som bär 

ansvaret. För att upprätta folkets förtroende på nytt så måste man reda upp 

särskilt sådana här missar. 

Talman! Jag finner rent av inte tillräckligt rumsrena superlativ för att be-

skriva mina känslor för detta och samtidigt uppfylla lagtingsordningens para-

grafer 46 och 9. Att man inte har förmåga att ta tag i ekonomin, att det strular 

med en skärgårdsfärja och att man väljer en svindyr lösning för att bli av med 

asfalt är förvisso allvarligt men schaklet med dessa frågor är i särklass, i 

en annan division. 

Talman! Jag, obunden samlings lagtingsgrupp tillsammans med opposit-

ionen, och jag tror jag kan tala på en majoritets vägnar här i lagtinget; 

är mycket kritiska till hur detta har skötts. Skam på er i regeringsbänken för 

detta! 

Talman! När det nu är känt vilket betyg som utdelats för insatsen ska jag 

också tala om hur det kunde förbättras som det står i skolbetygen 

nuförtiden. Det är rätt så enkelt; det finns en bra lärobok som är väl 

förankrad politiskt, nämligen betänkandet från kommittén. Kommittén som 

satt över ett år och jobbade med de här frågorna. För den som 

förlagt det eller inte läst det finns det på internet på regeringen.ax eller 

så kan man få en papperskopia från registraturen. En delaspekt i 

tidsaspekten är just det att man borde ha prioriterat detta när kommitténs 

arbete var i färskt minne, därav tipset om uppfräschning av det samma. 

Talman! Jag ska i detta anförande beröra jordförvärvslagstiftningen och 

återkomma till näringsrätt och hembygdsrätten senare. 
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Det råder fortfarande stor vilsenhet kring hur jordförvärvsrätten i sak 

användas och anpassas till dagens samhälle. Rent ideologiskt borde ju all 

denna reglering avskaffas om det inte vore för det nationalitetsskydd som 

finns inom självstyrelsesystemet. 

Jordförvärvsreglerna har t.ex. direkt ingenting med naturvård såsom t.ex. 

strandskydd att göra, vilket felaktigt varit en rådande uppfattning. Begräns-

ningarna i att äga mark ska och får endast uttryckligen ta avstamp i 

de folkrättsliga målsättningarna. Detta regleras också i protokoll 2 om de 

undantag från EU:s regelverk som Åland åtnjuter. Med hänsyn till Ålands 

särställning enligt folkrätten kan detta ske, "på icke diskriminerande 

grund". 

Kommittén skriver så här på sidan 51 i en av sina slutsatser: "Kommittén 

utgår i sina bedömningar från den folkrättsligt skyddade målsättningen att 

bevara jordegendomen i invånarnas händer. Befolkningen har ett intresse 

av att mark och vatten hålls i de bofastas ägo och bruk och att 

produktionsvärdet kommer invånarna till del." Dessa fraser är lättrabblade 

men hur omsätter man dem till konkreta regelverk och praktiskt byråkratiskt 

handlande här i kanslihuset? Det är grunden till pudelns kärna som en legen-

darisk politiker en gång uttryckte sig.  

Som jag ser det så bör man tänka på följande: När det gäller fysiska perso-

ner fungerar dagens regelverk bra. Det är viktigt att möjliggöra återflyttning 

och inflyttning och det är viktigt att begränsa andelen mark som används för 

ickeproduktivt fritidsboende av privatpersoner. Förutom kravet på fast bo-

sättning borde markförvärv i vissa fall förutsätta kunskaper i svenska, i likhet 

med hembygdsrätten. Detta för att underlätta integrationen och uppfylla just 

de folkrättsliga grunderna som nationalitetsskyddet stipulerar.  

När det gäller begreppet "produktiv mark" så har det utvecklats från att 

vara en bördig åker där en bonde sår ett frö som sedan skördas eller vatten 

där en fiskare fiskar till att bli attraktivt boende för att locka de skarpa hjär-

nor och entreprenörer näringslivet och särskilt tjänstesektorn behöver, där 

fabriksmaskin just sitter i huvudet på en fysisk person.  

En vindpinad bergknall i sydvästläge ansågs värdelös tidigare, nu tingar 

den kanske över 100 euro per kvadratmeter. Den har alltså blivit produktiv 

förutsatt att jordförvärvsregelverket hänger med.  

Mot bakgrund av detta är det beklagligt att landskapsregeringen fortfa-

rande inte fått bort begränsningen att inom planerat område med tydligt vill-

korat jordförvärvstillstånd förvärva strandtomt. Vi har ett aktuellt fall i Lem-

lands kommun.  

Beträffande juridiska personer däremot är situationen, rådande praxis och 

de politiska viljeyttringarna ett sammelsurium. Detta var också huvudorsa-

ken till kommitténs tillkomst. Här gäller det att ha en balans mellan 

självstyrelsens grundvärden och samhällsutveckling, vilket är möjligt bara 

linan hålls spänd. Som situationen är idag är den slak, mycket slak. 

Här gäller det att konstruera ett regelverk som möjliggör t.ex. kapitali-

sering av turistanläggningar utan att lokalbefolkningen tappar mer 

än nödvändigt av produktionsvärdet. Det gäller att undvika att mark bolagis-

eras endast i syfte att kunna säljas som passivt fritidsboende samtidigt som 

det ska vara möjligt att kapitalisera en nysatsning, generationsväxling eller 

upprustning av t.ex. en stugby, ett hotell eller en annan satsning inom tur-

ismen. Dessa löses genom villkor i jordförvärvstillståndet, som kommittén 
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konstaterar så kan det i tillståndet regleras vilka typer av juridiska eller fy-

siska personer som får äga aktierna för att tillståndet ska vara i kraft. Det är 

alltså inte så som landskapsregeringen skriver i sitt beslut, som jag återkom-

mer till .  

Det är också möjligt att ställa villkor t.ex. så att boendet ska användas 

inom en turismrörelse, så att stugorna/hotellrummen ska vara del i nä-

ringsidkarens rörelse och bidra till produktionsvärdet, som ju beträffande 

turismen i stor utsträckning stannar lokalt eftersom verksamhet sker här. 

När det gäller att slå vakt om lokalbefolkningens besittningsrätt till 

produktionsvärdet "produktiv mark" så måste man också nyttja andra 

instrument såsom planering och fastighetsskatt. Kommittén har som en av 

sina fyra punkter tagit upp åtgärder med stöd av 11 § plan- och bygglagen. 

Dessa instrument kan också kombineras så att vissa typer av jordförvärv krä-

ver att markområdet har en viss typ av status fastställd med stöd av nämnda 

lagrum. Inte heller här har regeringen agerat eller ens reagerat. Man talar om 

att det behövs lagändring. Inte behövs det någon lagändring. Det instrumen-

tet måste man däremot börja använda. Jag tror inte det finns en majoritet här 

i lagtinget att ta över planeringsmonopolet från kommunerna. Däremot finns 

det nog en majoritet som understöder att börja använda 11 §, för att lösa såd-

ana här bekymmer. 11 § i plan- och bygglagen är inte juridiskt bindande som 

en plan antagen i kommun, men i kombination med ett villkor i ett jordför-

värvstillstånd så är den bindande. Man måste se möjligheterna där och inte 

bara vänta på någon lagändring, som inte har politiskt stöd.  

Talman! Landskapsregeringen tog den 7 juni i år, efter att detta spörsmål 

inlämnats, ett beslut där man försökt sig på att åtgärda regelverket kring 

jordförvärvstillståndet utan att lyckats. Man har helt missat målet och formu-

lerat sig rysligt tokigt. Dessutom har man inte följt kommitténs rekommen-

dationer vare sig i sak eller metod, man har tagit ett principbeslut istället för 

att komma till lagtinget med en ändrad lag, vilket kommittén begärde. 

Jag ska nämna lite om det här beslutet. Det sägs i första punkten, vilket 

också beskrevs här i en replik, att man ska reglera förvärv av aktier. Aktier 

som berättigar till att förvärva markområden får utan landskapsregeringens 

tillstånd enbart förvärvas av personer som uppfyller något av följande krite-

rier osv. Inte kan landskapsregeringen blanda sig i hur folk handlar med sina 

aktier. Däremot kan man i jordförvärvstillstånd ställa villkor, som jag sade ti-

digare, vilka typer av juridiska och fysiska personer som får äga aktierna för 

att jordförvärvstillståndet ska vara giltigt. Annars förfaller det och nytt till-

stånd måste sökas. Men med aktier handlar man fritt, kors och tvärs inom 

Europa och hela världen. Det börjar med att man snubblar omkull på första 

punkten.  

Det helt omotiverade strandskyddet finns fortfarande kvar, också när det 

gäller planerat område. Det har inte jordförvärvslagen någonting att göra 

med.  

Detta enda livstecken, under denna långa väntan, från regeringen är alltså 

felaktigt. Dessutom valde man att först nu på hösten, i förra veckan, att ha 

samråd med självstyrelsepolitiska nämnden i ärendet. Döm om nämndens 

förvåning beträffande tingens ordning.  

Talman! Om det är så att regeringen inte har förmåga att på egen hand sor-

tera ut detta, vilket verkar troligt, så är åtminstone obunden samling beredd 

att hjälpa till. Det finns också mycket kunnande i de andra oppositionsparti-
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erna. Tillsätt en ny kommitté med uppdrag att i detalj föreslå nya regelverk 

kring dessa frågor. Vi kan vara med och hjälpa till för att få ordning på kursen 

skutan.  

Ett annat stalltips är att läsa kommitténs betänkande. I betänkandet listas 

de behövliga åtgärderna för att reda upp situationen. Hur som helst måste 

regeringen ta tag i detta omedelbart och gör sitt jobb. Ta fram behövliga för-

fattningar i ärendet. 

Talman, jag återkommer om näringsrätten och hembygdsrätten. 

 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det är inte så lätt att reda ut om tankarna bakom orden i 

Danne Sundmans anförande. Jag tolkar att lösningen på jordförvärvs-

problematiken är att ha villkor, villkor, villkor. Jag tror inte att ltl 

Sundman gick så långt så att han sade hur sängarna ska bäddas på tu-

ristanläggningarna och vilket bordsskick man ska ha. Skillnaden är att 

landskapsregeringen använder generella villkor för att likställa olika 

medborgare och olika verksamheter. Skulle det vara fel i aktiebegreppet, 

enligt de här principerna ska det naturligtvis rättas till av jurister. Säkert 

är ltl Sundman välkommen att reda ut de juridiska finesserna. Principen 

är att likställa olika kategorier.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Som kommittén konstaterar vid ett flertal tillfällen i sitt 

betänkande så är det just detta som är lösningen på de flesta problemen, 

särskilt när det gäller juridiska personers markförvärv, att ställa tydliga 

villkor för att uppfylla jordförvärvslagstiftningen och att använda sig av 

den prövningsrätt man har som är unik. I alla andra fall har den i prin-

cip avskaffats och ersatts med lägre stående författningar, lag och för-

ordning. Det är helt enkelt lösningen just för pudelns kärna, vilket 

kommittén tillsattes för. Sedan finns det en massa annat då också i be-

tänkandet. Man kan då göra balansgången mellan samhällsutveckling 

och att behålla självstyrelsens grundvärden. Om man inte tar sig an och 

funderar på de här villkoren och vilka villkor man ska ställa, man kanske 

inte ska gå in på bäddning och turistföretagarnas frisyrer, det är ju 

närmast att förlöjliga kommitténs arbete. Det handlar helt enkelt om 

villkor som gör att man uppnår den här balansen.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Kommittén har lagt ett betänkande. Det betänkandet har 

landskapsregeringen och minister Roger Eriksson haft som utgångs-

punkt. Han redde ut pudelns kärna ganska väl. Vi har grundlag, vi har 

jordförvärvslag, självstyrelselag och de möjliggör precis de riktlinjer som 

man har lagt fram. Nu försöker ltl Sundman prata bort det här. Redan 

våren 2001 lade han fram en plan- och bygglag där det inte fanns någon-

ting av miljön, ingenting av planering. Till den delen ska syndaren vakna 

sent. Det var absolut ingen rivstart.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är ju tvärtom. Den plan- och bygglag som jag som 

kansliminister lade är väldigt lika den som nu antogs. Det var den andra 

lagen som sedan lades fram av center- och liberalregeringen som skilde 
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sig avsevärt. Det är nästan en avskrift, man gick ju tillbaka till att ha re-

lationen mellan landskapet och kommunerna som man har idag. Det där 

stämmer inte.  

När det gäller att man skulle ha följt kommitténs betänkande när man 

har antagit principerna, så på punkt efter punkt är det inte så! Man har 

inte följt kommitténs betänkande. Man rör till det rejält. Man förstår sig 

inte heller på den juridiska hierarkin när det gäller jordförvärvslagen. 

Om man ska ha en förordning så måste man ha en förordningsfullmakt i 

lagen. Den förordning vi använder idag har inte förordningsfullmakt, 

den är ogiltig. Den har fått pisk i domstolsutslag efter domstolsutslag. 

Den måste avskaffas eller ersättas med lag. Men var är den lagen?  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag kan konstatera att oppositionen och regeringen har 

samma åsikt, inklusive jag själv. Jag tycker det är synd att man här i sa-

len försöker hitta fel i varandras åsikter när vi egentligen vill samma sak. 

Kanske något olika vägar, men jag tror också att man hittar en väg till-

sammans. Jag vädjar till lagtinget att försöka hitta en gemensam utväg 

ur det här. Det blir för dyrt för oss om vi här i salen ska strida om det 

här. Jag tycker att ltl Danne Sundmans förslag är bra när det gäller en 

ny parlamentarisk kommitté som skulle komma överens om ett beslut. 

Jag tror inte det skulle ta speciellt många eftermiddagar. Jag känner att 

man har ganska samma åsikter, det är bara den exakta vägen som fattas. 

Nu har det uppstått ett syndrom, man har en regering och en opposition 

och man börjar strida. Det tycker jag att är förödande för Ålands del. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Detta med regering och opposition är för det första inte något svartvitt 

begrepp, särskilt inte när det kommer från ltl Runar Karlsson. Det är väl 

någon sorts uppdelning mitt på golvet.  

I övrigt tycker jag att det är ett bra förslag att man skulle sätta sig ner 

gemensamt. Inte är det någon som vill ha den här debatten, som jag 

sade i mitt anförande. Om inte oppositionen skulle ha tagit de här måt-

ten och stegen så skulle man ha begått ett fel, för så pass allvarlig bla-

mage är det här. Vi alla som var med är säkert överens i stora drag. Det 

är väl förankrat politiskt. Det var bara liberalerna som ville avskaffa nä-

ringsrätten. Det bara att tillsätta en till kommitté, om man inte klarar av 

det ändå. Helst skulle man ha sett att det här skulle ha räckt. Vi måste 

konstatera, nästan ett och halvt år efter kommitténs betänkande, att 

man inte har klarat av det.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Klarar man av det här utan en ny kommitté så gärna för 

mig, bara man kommer överens. Jag tycker att ltl Sundmans förslag var 

bra var för att man egentligen står vid det ursprungliga steget när man 

tillsatte den parlamentariska kommittén. Normalt är det ju regeringen 

som kommer med det här och oppositionen kritiserar. Men man ansåg 

att det här var alldeles för viktigt för landskapet Åland och för ålänning-
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arna så därför försökte man tillsammans komma överens. Vad är då na-

turligare än att man kommer till en lösning tillsammans? Det är väl den 

naturligaste sak i världen. Försök att vara förnuftiga någon gång i alla 

fall!  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag instämmer i ltl Karlssons uppmaning till regeringen. 

Försök vara förnuftiga någon gång åtminstone! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Roger Eriksson, replik  

Ltl Sundman framför kritik här. Han för fram tanken att vårt arbete inte 

motsvarar kommitténs arbete. Det stämmer inte. Ltl Sundman var ju 

själv medlem i kommittén och vet väl hur vi diskuterade där. Där kom 

det fram att just detta, som vi har åtgärdat med dessa riktlinjer, är just 

det akuta, dvs bolagiseringstekniken för att kunna kringgå jordförvärv-

slagens syfte och ändamål. Vi har gjort det på snabbast möjliga sätt. Vi 

har inte ens behövt skrida till lagstiftningsåtgärder. Det här motsvarar 

precis det som vi har diskuterat i kommittén.  

Sedan framför ltl Sundman varför vi kom i samråd så här efteråt, det 

kan man alltid diskutera förstås. Märkväl, samrådet behandlar inte lag-

stiftningsåtgärder, enbart tolkning av gällande lagregler.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Inte är det att ställa för höga krav om man är kritisk när 

snabbast sättet tar över ett år för att ta ett beslut som reder upp en liten 

detalj i helheten. På den tiden skulle vi gott och väl ha hunnit med lag-

stiftning. Nu har vi fortfarande ett rätt så osäkert system där det finns 

ett beslut i en skrivbordslåda och som inte publiceras i Ålands författ-

ningssamling. Medan vi har en förordning som saknar förordningsfull-

makt, folk läser den och tror att den gäller. Visst får det ta lite tid, inte 

behövde det vara färdigt i maj 2009 men nu är vi ju i september 2010. 

Ni kan inte beskylla mig för att jag är för kritiskt till det. Om det nu 

skulle vara vilken fråga som helst, men det handlar om det som vi abso-

lut i första hand måste ta hand om. Det går nästan före uttryckning, om 

det brinner i knutarna. Det är jätteviktigt.  

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Sundman nämnde att frågan om bolagiserings-

tekniken är en liten detalj. Själv tycker jag att det är tvärtom. Det är en 

stor sak som vi nu har åtgärdat på bästa tänkbara sätt, med stöd av gäl-

lande lagstiftning och de verktyg vi har i vår verktygslåda. Lite respekt 

för tingens ordning tycker jag att man kunde vänta sig.  

Lagstiftningsåtgärderna kommer att komma, de tar längre tid. Om 

man beaktar att lagen är från 1975 och landskapslagarna från 2003 så 

måste den politiska processen få ta några månader. Vi rör oss på själv-

styrelsens kärnområden. För att exemplifiera lite; ett tomt papper och 

du skriver en paragraf, då vet du vad det handlar om. 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Ja, som jag sade i en tidigare replik, visst får det ta några 

månader. Men det får inte ta några år, som det har varit nu. Författning-

en som kommittén efterlyser är ju bara en omskrivning av förordnings-

bestämmelser till lag. Det kan inte ta så länge. Med moderna ordbe-

handlingsprogram så går det jättefort. Där är tidsaspekten verkligen så-

dan att man måste vara kritiskt.  

När det gäller pudelns kärna, juridiska personers markförvärv, att 

bara stoppa förvärvet är ju inte någon lösning, att bara säga nej till alla. 

Man måste åstadkomma en balansgång så att vi får en samhällsutveckl-

ing som bland annat ltl Roger Jansson var inne på. Det är ju detta som 

är utmaningen. Det får säkert också ta några månader, men inte några 

år! Hur framstår Åland som investeringsobjekt för intresserade partner 

till åländska företag? Vi blir oseriösa, sett ur näringslivets synvinkel. Det 

är allvarligt också på det viset.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Det är helt förståeligt, oppositionen är som alltid otålig och vill ha 

saker genast och nu. Det ligger i sakens natur. Vi ska leverera och vi ska le-

verera snabbt från regeringens sida. Men, regeringen har en verklighet att 

leva under. Vi har också olika verkliga situationer att hantera. Vi har många 

frågor att lösa och då tar det tid. Det går inte i en handvändning, även om 

man skulle köpa det som ltl Sundman säger, att landskapsregeringen bara 

har tagit i en liten detalj. Den detaljen, bästa Sundman, har diskuterats i 

många år. Det var också en av orsakerna till att vi beslöt att tillsätta en 

parlamentarisk kommitté. Genom att vi tillsatte den visade vi att vi ville ta 

ett grepp om de stora svåra frågorna, som handlar om att förena våra grund-

läggande regelverk som ligger i självstyrelsens system, med en möjlighet att 

också utveckla vårt samhälle. Den balansgången är det inte lätt. Vi har ännu 

inte nått målet i det arbetet. 

Den parlamentariska kommittén har gjort ett betänkande med många 

punkter och många saker som landskapsregeringen i sinom tid ska verk-

ställa. Jag befarar att den nu sittande landskapsregeringen inte kommer att 

hinna göra alla punkter inom sin mandatperiod. Därav är det bra att det 

finns ett parlamentariskt betänkande där alla partier har varit med, så att 

kommande regeringar kan jobba vidare i dessa riktningar. När man går in i 

jordförvärvslagen då är det kvalificerad majoritet som gäller. Det är inte all-

deles enkelt att ändra den lagstiftningen. Jag var med på 90-talet, där vi i 

flera olika omgångar försökte ändra lagstiftningen, det var inte lätt.  

Det handlar om en balansgång. Landskapsregeringen har tagit till sig den 

parlamentariska kommitténs betänkande. Det finns många goda uppslag. Det 

som har varit det mest akuta, precis som kansliminister Eriksson sade, att 

man skulle tillse att man inte kunde kringgå jordförvärvslagens anda och me-

ning genom att tillämpa juridisk person och bolag. Det var den absolut mest 

akuta beställningen från den parlamentariska kommittén, vilket landskapsre-

geringen har tagit till sig.  
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Jag erkänner villigt att det har tagit lite för länge att få fram riktlinjerna, 

men det har inte varit alldeles enkelt. Ltl Karlsson var inne på detta med re-

surser. Det är en av de verkligheter som landskapsregeringen lever under. 

Faktum är att under arbetet med riktlinjerna så har vi haft fyra olika tjänste-

män som har jobbat med det. 

Landskapsregeringen kommer att beta av de förslag som den parlamenta-

riska kommittén har lagt fram. När det gäller hembygdsrätten har vi inlett att 

det inte ska vara knutet till finskt medborgarskap, vilket har framförts i dialo-

ger med rikets regering. Nu väntar jag att är det också kommer med i den 

parlamentariska kommittén som jobbar med självstyrelsesystemets utveckl-

ing. Det är naturligt att det kommer med där. Frågan är igångsatt och fram-

förd och den kommer vi också att följa upp. Förutom att riktlinjerna nu är an-

tagna så har vi satt igång beredningen av lagstiftningsåtgärder. Vissa av de 

delar, som anges på förordningsnivå när det gäller enskilda fysiska personer, 

det måste upp på lagnivå. Då kommer också de juridiska personers regelverk 

att komma upp på lagnivå. Det arbetet är i gång, ett PM håller på att tas fram 

kring den här frågan. Det följer den riktning som den parlamentariska kom-

mittén har ritat upp. 

Jag vill säga att det inte längre är en ny kommitté som behövs, utan det är 

verkställighet. Det finns riktlinjer i betänkandet och landskapsregeringen 

kommer att jobba i den riktningen. Blir det problem inom några principiella 

frågor då kommer vi förstås att förankra detta i lagtinget på lämpligt sätt. 

Tack.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Jag tycker inte att det är riktigt klädsamt att säga att opposit-

ionen är otålig och genast vill ha resultat. Man försöker sopa under mat-

tan att det faktiskt har tagit två år att få fram dessa behövliga ändringar 

och ändå finns de inte. Lantrådet säger att landskapsregeringen har 

gjort det mest akuta, då hänvisar man till beslutet som är helt fel formu-

lerat och som inte fungerar. Om man börjar villkora på det här viset så 

kommer man att få bakslag i domstol omedelbart. Vi har inte behörighet 

att ställa sådana villkor. Det som man påstår att man har gjort akut, det 

har gjorts på fel sätt. Jag läser kommitténs betänkande på sidan 69  där 

vi har sammanfattat de viktigaste förslagen i åtta franska streck. Inte ett 

enda är genomfört, bästa ledamöter. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Landskapsregeringen har tagit tag i betänkandet och dragit ut det som 

var det mest akuta och som också har diskuterats under väldigt många 

år. Det handlar inte om två år ltl Sundman. Hur man har kringgått jord-

förvärvslagen syfte har diskuterats under många år. Det var en av de sa-

ker som kommittén pekade på. Samtidigt vill också landskapsregeringen 

försöka hitta en balans där man samtidigt bejakar behovet av utveckling 

i vårt samhälle. Det ska finnas möjlighet att fortsättningsvis kunna, på 

planerade områden, utveckla områden i turistiskt syfte. Dessa möjlig-

heter finns med de riktlinjerna som föreligger.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! De möjligheterna finns inte med de riktlinjer som förelig-

ger eftersom de är olagliga. Man kan inte reglera aktieförvärv på det här 
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viset. Dessutom säger riktlinjerna ingenting på vilket sätt man skulle 

uppnå den här i balansgången. Riktlinjerna möjliggör däremot att neka 

jordförvärvstillstånd, men inte i vilka fall man ska tillåta och vad man 

ska ställa för villkor för att det ska vara motiverat att tillåta det som 

kommittén nämner som strandbyar osv. Man har inte hittat balansen 

ännu som är absolut det viktigaste i det här arbetet, inte ens det har man 

gjort på den här tiden.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ltl Sundman är bergfast säker på att landskapsregeringen rikt-

linjer inte skulle följa den lag som ligger till grund för våra riktlinjer. En-

ligt 8 § i jordförvärvslagen så kan landskapsregeringen ange sådana rikt-

linjer.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Talman! Jag får konstatera att oppositionen och regeringspartierna le-

ver i lite olika världar. Lantrådet säger att opposition är så otålig. Tittar 

man på de 23 förslag som kommittén har lagt, och de åtta förslag man 

har lagt specifikt när det gäller jordförvärvsfrågor, är det ett förslag som 

landskapsregeringen har tagit tag i på ett och ett halvt år. Jag tycker att 

man med full rätt kan vara lite otålig. De här frågorna är så viktiga. Det 

går för långsamt, fru lantråd, att få fram beslut! 

 Principbeslutet som togs den 7 juni har diskuterats mycket. Jag är 

rädd för att det kommer att diskuteras många gånger ännu. Anser 

lantrådet att det är juridiskt korrekt? Anser lantrådet att man kan 

stränggera mera än vad självstyrelselagen och jordförvärvslagen tillåter?  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Igen detta om tidsåtgången. Riktlinjerna har tagit lite för lång 

tid, vilket jag redan sade vid en frågestund i våras. Min strävan var att vi 

under våren skulle ha haft möjlighet till en bred debatt här i lagtinget, 

vilket inte gick eftersom riktlinjerna togs först i juni, ett år efter att 

kommittén kom med sitt betänkande i april. Landskapsregeringen har 

att förhålla sig till andra parlamentariska kommittéers betänkanden. Vi 

har en lagstiftning på gång när det gäller val. Där har det också varit en 

parlamentarisk kommitté, en lag kommer hit till lagtinget, troligtvis 

nästa vecka. Vi har ett betänkande när det gäller revisionsutveckling, där 

vi har lagarbete på gång. När det gäller den parlamentariska kommittén 

för jordförvärvsfrågor har vi också satt igång lagberedningsarbete. Men 

det tar tid. Det tar faktiskt tid, dels tar det tid när man ska gå in och be-

reda lagar och alldeles särskilt när det gäller lagstiftning som har den 

karaktären som vi talar om här.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag skulle kunna säga mycket om tidsåtgången men vi 

lämnar det. Jag upprepar mina två frågor. Den första frågan är; anser 

lantrådet att det beslut, som togs den 7 juni, är juridiskt korrekt? Den 

andra frågan är; anser lantrådet att man kan stränggera mera än vad 

självstyrelselagen och jordförvärvslagen tillåter?  
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Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! När landskapsregeringen fattade beslutet så har det förstås 

granskats, vänts och vridits på, både av jurister och av politiker. Som ut-

gångspunkt har vi 8 § jordförvärvslagen som säger att landskapsrege-

ringen kan ange vissa tillämpningskriterier. Jag minns inte exakt orda-

lydelsen. Så är det och det är på detta som vi baserar riktlinjerna på.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Jag fortsätter där ltl Anders Eriksson slutade sina re-

pliker. Lantrådet hänvisar till 8 § i jordförvärvslagen som ger regeringen 

möjligheter att ställa villkor på jordförvärv. Men man måste ju också 

läsa 2 § där det sägs att jordförvärven gäller fast egendom. Hur kan 

man, i stöd av 8 §, reglera förvärv via aktieöverlåtelse? Aktier är, trots 

allt, lös egendom om nu inte regeringen har lyckats definiera om det på 

något sätt. Jordförvärvslagen och rätten till jordförvärv gäller ju fast 

egendom. Det är fortfarande obegripligt för mig hur man kan komma 

fram till att samma regler gäller för aktieöverlåtelse? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Nu borde jag ha den här paragrafen här, vilket jag inte har. Om 

jag kommer ihåg så handlar 8 § om ärenden rörande förvärvs- och be-

sittningsrätt av fast egendom baserad på innehav av aktier eller motsva-

rande delägarskap i juridiska personer. Jag är inte hundra procent säker 

på att 8 § säger exakt det. Jag har för mig det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Lantrådet och många andra debatterar och fokuserar på 

enigheten i den parlamentariska kommitténs betänkande. Jag tycker det 

är lite skevt, för man kan läsa in olika saker i betänkandet. Det finns 

stränggeringar, men det finns också många möjligheter. Jag tycker det 

är lite sorgligt att landskapsregeringen har fokuserat på stränggeringen, 

särskilt på punkten med aktiehandel. Jag lägger mig inte i det juridiska. 

Det finns också många punkter som möjliggör utveckling och också 

andra möjligheter för företag i det här betänkande. Det är dessa möjlig-

heter som landskapsregeringen borde ha fokus på, särskilt i dessa tider 

när det är lågkonjunktur och vi försöker hitta nya näringsverksamheter 

och nya kompetenser till Åland. Det är lite sorgligt, jag nästan gråter när 

en person som har bosatt sig på Åland, har sitt förvärv här och köper en 

tomt på ett planlagt område möts med kalla handen. Man borde foku-

sera och lägga krut på möjligheterna som finns i betänkandet. 

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag är beredd att till en viss del hålla med ltl Strand. Det finns 

möjligheter att tolka in vissa öppningar i det här betänkandet. Men 

egentligen, om man ser på helheten, så gäller det ändå väldigt mycket att 

bevaka de grundläggande regelverken. Landskapsregeringen har valt att, 

i det här skedet, anta riktlinjerna för att man ska likställa fysiska perso-

ner med juridiska personer så att man inte ska kunna kringgå lagens 

anda och mening. Nästa steg är avsikt att öppna upp och titta på plan- 

och bygglagen. Det är självklart att det är i planeringsinstrumentet som 

man ska ha avstånd till strand och storlekar på områden, vilket är viktigt 

att komma ihåg. Planeringsinstrumentet är en viktig del i framtiden. Jag 

har hela tiden sett på arbetet så att vi måste ta steg framåt.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Man kommunicerar ut någonting negativt gentemot mot 

samhället. Man borde fokusera på planläggningen och villkora tillstån-

den i förhållande till om det är på planlagt område så får man bosätta sig 

och man kanske får ha viss företagsamhet och liknande. Lägg om kursen 

istället för att fokusera på den fundamentalistiska stränggeringen. Se 

möjligheterna med den lagstiftning som vi har, plan- och bygglagen. Där 

bestämmer vi själva vilken utveckling vårt samhälle ska gå i och koppla 

det till jordförvärvsfrågan. Ha ett lite annorlunda tänkesätt istället för 

att kommunicera ut det negativa hela tiden.   

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det har varit viktigt för mig att det inom riktlinjerna ska rym-

mas möjlighet att kunna fortsätta med turistisk verksamhet på planerat 

område. Den möjligheten finns kvar. Den möjligheten är inte stängd.  

Jag vill understryka att stegen som vi tar går i den riktningen att vi 

tittar på planeringsinstrumentet. Det är där som man anger kriterier för 

hur man inom planerade områden kan bygga för att stöda de turistiska 

ändamålen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt är tillsammans 

med budgeten det viktigaste i den här salen. Därför beslöt de två rege-

ringspartierna att ta med i handlingsprogrammet en parlamentarisk 

kommitté, vilket gjordes i slutet av 2007. I sinom tid blev kommittén 

tillsatt. Det visar att regeringsblocket gärna vill ha hjälp av oppositionen 

i och med att man satte det med i handlingsprogrammet.  

Detta med resurser, lantrådet säger att det kan vara kris med det. 

Inom många andra områden kommer man att öppna plånboken ganska 

rejält och ge resurser, t.o.m. oförutsedda. Men här är man ganska njugg 

till att ge resurser fast det är det viktigaste tillsammans med budgeten. 

Kommer lantrådet att på något sätt ta kontakt med oppositionen för att 

sammanjämka viljorna som ser exakt likadana ut, bara det att man har 

lite olika vägar? 
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Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är väl känt att när det gäller resurserna så är det kärvt inom 

hela förvaltningen. Det gäller rakt av. Det gäller precis alla tjänster i 

landskapet, ända från sjukvård till skärgårdstrafik. Det gäller också i vår 

förvaltning här i centralkansliet. Det är kärvt, men vi betar av frågorna 

och vi tar tag i dem. Lagtinget kan behöva ha en viss förståelse och ett 

visst tålamod när det gäller den ekonomiska situation som vi befinner 

oss i. Vi har inte obegränsade resurser. Därför blir det sådana här för-

dröjningar.  

Landskapsregeringen ska jobba i den riktningen som den parlamen-

tariska kommittén, med alla partier närvarande, har dragit upp riktlin-

jerna för. Blir det komplicerade principiella frågor så är de självklart att 

vi involverar lagtinget på ett eller annat sätt. Verkställigheten kommer 

landskapsregeringen att jobba vidare med. Lagtinget kommer också att 

bli involverat när lagstiftningsåtgärderna kommer hit.   

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag blir faktiskt lite bekymrad när man fortfarande pratar 

om resurser när det gäller sådant som är livsavgörande för Ålands eko-

nomi i praktiken. Om man låter detta fara iväg så kan det betyda att 

produktionsmarken blir i händer som inte producerar någonting, vilket 

kommer att kosta mångfalt mot vad det skulle kosta att anställa en per-

son till som skulle jobba med det här. Jag har en känsla av att vi ganska 

snart här i lagtinget får ta del av betydligt högre kostnader som är 

mindre viktiga för landskapet än det här. Jag hoppas verkligen att 

lantrådet försöker prioriterar det här framför annat som inte är lika vik-

tigt.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Vi håller också på att bygga upp en rättsenhet där vi knyter 

kompetenserna och kunskaperna till en enhet och på så sätt stärka upp 

de här frågorna. Där kommer också språkfrågan att behandlas och 

andra väldigt viktiga frågor sett ur självstyrelsens synvinkel. Det finns så 

många frågor som är viktiga för självstyrelsen, vilket är ett faktum. Sjuk-

vården inte minst och andra funktioner som är direkt riktade till 

åländska medborgare. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack, herr talman! Den parlamentariska kommittén hade förnuftet att 

göra en sammanställning av sina förslag på sidan 69-71. Den uppmärk-

samma läsaren kan då räkna till att det finns 24 olika förslag på dessa 

sidor. Lantrådet säger att man har tagit tag i punkterna 1-2 som gäller 

hembygdsrättens bindning till finskt medborgarskap, vilket är bra. Det 

andra som man säger sig ha tagit tag i är de två förslag som gäller aktie-

förvärv på sidan 57. Lantrådet säger att man har tagit tag i det för att det 

är det mest akuta bland de övriga 22 förslagen. Var framkommer detta? 

Vem har sagt så? När har det sagts? Jag var med i kommittén. Vi kom 

fram till att dessa alla 24 punkter är väsentliga. De går inte att genom-
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föra samtidigt men man måste naturligtvis prioritera. Vi, ifrån frisinnad 

samverkans sida, är bekymrade för att man inte har kommit längre i ar-

betet med de 22 övriga punkterna. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det finns ju flera förslag här i den parlamentariska kommittén 

om att gå in i olika lagstiftningsåtgärder. Där är lagen om hembygdsrätt, 

lagen om jordförvärvsrätt och tillstånd och självstyrelselagen. Det finns 

flera olika lagar som vi ska gå in i, även lagen om näringsrätt, om jag 

kommer ihåg det rätt? När vi nu tar fram ett lagstiftningsPM så tittar vi 

på alla olika bitar, alldeles särskilt i första hand på jordförvärvsrätten. 

När det gäller hembygdsrätten så har vi också satt igång diskussioner 

och gjort avvägningar hur vi skulle komma åt problematiken med 

åländska studeranden när det gäller att man förlorar sin hembygdsrätt. 

Vi funderar på hur man skulle kunna lösa det. 

Genom att anta riktlinjer har vi tagit det steget, medan lagstiftnings-

åtgärder är mycket mera komplicerat och det tar också högst antagligen 

mera tid. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag skulle faktiskt vilja att lantrådet ärligt svarar på frågan 

varför det har dragit ut så här på tiden med alla dessa förra väsentliga 

åtgärder? Vi började för två och ett halvt år sedan, kommittén var klar 

för ett och ett halvt år sedan. Det var relativt kunnigt folk med, också när 

det gäller lagstiftning. Man gick igenom alla eventualiteter och tittade på 

möjligheterna att göra dessa förändringar. Och så händer ingenting! Vi 

har haft upp den här frågan åtskilliga gånger här i lagtinget. Så händer 

plötsligt någonting och då visar det sig att landskapsregeringen helt har 

missförstått kommittén när det gäller möjlighet att reglera aktieför-

värvsfrågan. Det kan man blott göra genom regelverket i samband med 

jordförvärven och inte i själva handeln av aktier. Det blir ett resultat av 

regleringen i jordförvärvslagen. Vad är den egentliga orsaken till dröjs-

målet? Är det oenighet mellan de två regeringspartierna? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! När det här betänkandet kom i april, för lite mera än ett år se-

dan då gick vi igenom betänkandet och gjorde en prioriteringsordning 

på vilket som var det absolut viktigaste. Vi hade ju haft en dialog, vi hade 

ju alla representanter med i kommittén. Visst fanns diskussioner i sam-

hället att man kringgår jordförvärvslagens anda och syfte genom att ingå 

bolag så att man som fysisk person kunde kringgå lagens anda och me-

ning. Det var ett politiskt problem som borde rättas till vilket uttrycktes 

ifrån de flesta partier. Därav valde landskapsregeringen att utarbeta 

riktlinjer, med stöd av att den parlamentariska kommittén uttryckligen 

pekade ut att vi skulle utarbeta riktlinjer. Sedan har det inte varit allde-

les lätt med de här riktlinjerna. Det är inte lätt att få ihop restriktioner, 
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som man kan tolka att det blir i förhållande till hur det har varit tidigare, 

med en vilja att också ha en utveckling i samhället. Avvägningen har va-

rit väldigt svår. Det har också funnits olika åsikter emellan olika perso-

ner, både mellan partier och inom partier, vilket säkert också har note-

rats. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Raija-Liisa Eklöw 

Fru talman! Detta spörsmål och det kommittéarbete som ligger som grund till 

det rör självstyrelsens grunder. Hembygdsrätten, jordförvärvsbestämmelser 

samt näringsrätten har i praktiken haft stor betydelse för hur det åländska 

samhället i praktiken har formats under åren. Grunden till dessa bestämmel-

ser ligger långt bak i tiden och förståeligt fordras det förnyelsearbete för att 

anpassa regelverket till ett modernt samhälle. De utmaningar som globali-

sering och fri rörlighet i världen utgör, ställer även krav på ändringar i det 

åländska samhället. 

Kommittén gjorde ett gediget arbete med ett stort antal höranden. Och det 

som är märkbart är att det finns många olika uppfattningar hur olika be-

stämmelser ska formas; mycket beroende på om man är privatperson med 

egna intressen, en organisation med medlemskårens intressen i första hand 

osv. Detta märkte vi under hörandet, som var enormt.  

Trots detta lyckades vi kompromissa oss till de skrivningar som finns i vår 

slutrapport. Detta med ett undantag, minister Roger Eriksson och jag hade 

reservation i näringsrättskapitlet. Jag kan inte låta bli att läsa vår reservation 

efter att ha hört ltl Jörgen Strands önskan om att näringslivsaspekterna och 

förnyelse skulle bli bättre.  

Vår reservation gick ut på, i stället för det som kommittén skrev, jag cite-

rar; "kommittén anser att näringsrättens målsättning är att näringsutöv-

ning på Åland ska handhas av ålänningar själva för att långsiktigt kunna 

upprätthålla och garantera sysselsättningen och försörjning för den fastbo-

satta och svenskspråkiga lokalbefolkningen".  

Vår reservation gick ut på, jag citerar; "kommittén anser att utgångspunk-

ten för det åländska näringslivet är friheten att idka näring och lika kon-

kurrensvillkor i en allt mer internationell och global marknadsekonomi. 

Kommunikationsspråket med myndigheter och allmänhet ska vara svenska. 

För att idka näring på Åland ska krävas anmälan som visar att verksam-

heten uppfyller språkkrav och andra uppställda villkor. Företagens ledning 

och styrelsesammansättning är en fråga för ägarna. Företagens utveckling, 

språkbalansen och den kulturella identiteten på Åland gynnas av ett stabilt 

och levande lokal samhälle med goda utbildningsmöjligheter och i goda 

kommunikationer med omgivningen". Detta gick vår reservation ut på.  

Fru talman: Spörsmålsunderskrivarna vill påskynda genomförandet av de 

slutsatser som kommittén kom till. Enligt dem har landskapsregeringen inte i 

tillräckligt snabb takt genomfört dessa förändringar. Faktum är att det tog ca 

ett år för kommittén att arbeta ihop redovisningen och den berör ett oerhört 

brett ärendeområde, så det måste få ta sin tid. Flera av dessa ärenden ska 

sammanfogas med intressen som vi inte kan påverka annat än genom att föra 

förhandlingar med riket. Sittande regering har tagit itu med de ärenden som 
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går fort att åtgärda. Till regeringens fördel kan man säga att de överhuvudta-

get tog sig an problematiken från början och tillsatte kommittén. Det sade ltl 

Runar Karlsson också, att det var bra att kommittén kom till. 

Fru talman! Jag berör några av kommitténs slutresultat. Vi är eniga om att 

det inte är ändamålsenligt att hembygdsrätten är bundet till finskt medbor-

garskap. Regeringen har enligt svaret inlett förhandlingar med riket för att 

ändra på detta. Det fordrar en ändring av självstyrelselagen. Frågan som upp-

står är; ska alla få denna rättighet? Eller skall man begränsa den till EU-

länder, vilket t.ex. skulle lämna Norge utanför. Huvudsaken är att arbetet har 

startat.  

En positiv sak är även studerandenas möjlighet att bibehålla hembygdsrät-

ten, under de 5 första åren av sina studier, vilket underlättar och även upp-

muntrar återflyttningen till Åland. Nu hörde vi av minister Eriksson att även 

här finns det många aspekter att ta hänsyn till så att det inte ska bli ojämn-

ställt.  

Diskussionen i samhället har på sistone mycket kretsat sig kring jordför-

värvsfrågor. Jag tror att de är de frågorna som även initierat spörsmålet, vil-

ket också har kommit fram här.  

Kommittén var enhällig i bedömningen att regelverket för jordförvärvstill-

stånd bör vara klara och grunda sig i lag istället för förordning som nu är fal-

let i viss mån. Regeringen skriver i sitt svar att en sådan lagstiftning ska ge-

nomföras.  

Kommitté efterlyste även planläggningsåtgärder i hela landskapet för att 

underlätta samhällets planering och på lång sikt förkorta procedurerna kring 

nyetableringar av näringar. Det må då vara stugbyar, golfbanor, vindkraft-

parker, motorbanor eller bostadsområden. I dagsläge tenderar nya projekt, 

vad de sedan må vara, bli långdragna i brist på framförhållning och plane-

ring. Regeringen håller sig positivt även till detta. 

Kommittén var även enig i arbetet för att förhindra kringgående av jord-

förvärvsregler när det är frågan om juridiska personers rätt till jordförvärv. 

Detta har redan diskuterats här. Jag citerar inte vad vi har skrivit i vårt be-

tänkande.  

För skärgårdens och för turismens del i allmänhet kan det vara på sin plats 

att hitta speciella lösningar via planering och regler för markanvändning så 

att vissa strandområden kan nyttjas för så kallade strandbyar och turistan-

läggningar. Detta skulle förutsätta även ändringar i plan- och bygglagen.  

Fru talman! Detaljerna i kommittéarbetet går att läsa i redovisningen, vil-

ken är väldigt gedigen. Jag tänker sluta här. 

Jag vill till slut säga att vi i liberala lagtingsgruppen stöder regeringens ar-

bete med detaljerna i redovisningen för att de för enskilda ålänningar så vik-

tiga politikområden får moderna och genomtänkta lösningar, viktiga ärende-

områden utan att för den delen pruta på grunderna för självstyrelsen. Tack, 

fru talman. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Talman! Andemeningen i det som ltl Eklöw läste upp från liberalernas 

reservation håller jag med om till fullo. Det var ju detta som jag efter-

lyste hos lantrådet; varför har man inte fokuserat just på utvecklingsfrå-

gorna och möjligheterna? Det anser jag att man kan göra inom ramen 

för flera punkter för det som kommittén har kommit fram till, särskilt 
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möjligheterna till planläggning kopplade till jordförvärv, boendet och 

liknande. Det är det som jag tycker att är det sorgliga. Man kommunice-

rar ut någonting annat, stränggering och icke välkomnande till dem som 

vill komma hit och bo och satsa på företagande. Andemeningen är en 

globaliserad värld där vi ska konkurrera, det håller jag helt med om, när 

det gäller ltl Eklöws reservation.  

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Fru talman! Lantrådet svarande här att de gör det som går att göra inom 

systemet som finns nu. M an välkomnar näringsliv hit. Då gäller be-

stämmelserna om näringstillstånd. Där kunde en liberalisering göra sitt. 

Jag tror att vi är långt eniga med ltl Strand. Jag tittar lite framåt och han 

kanske vill göra förändringar i den bemärkelsen som den här utredning-

en tillåter. Men vi tänker båda på att näringslivet ska ha utvecklingsmöj-

ligheter i landskapet. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Fru talman! Jag tror att jag är ganska nära liberalerna i den här frågan. 

Jag skulle också vilja säga att regeringen måste lägga ner kraft och 

energi på de här frågorna. Jag tror inte att man kan göra alla 24 förslag 

på en gång. Välj ut frågor, när det gäller lagstiftning om planläggning 

och liknande, som öppnar upp möjligheter för att bo på planlagt område 

och för att ha företagande på planlagt område. Lägg energin på de frå-

gorna just nu. Det efterlyser jag.  

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Fru talman! Jag tror nog säkert att önskemålen har gått fram till rege-

ringen. Vi hoppas att vi gemensamt kan få till stånd arbete i den mån det 

låter sig göras. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag skulle önska att ltl Eklöw gjorde ett klargörande. Som 

jag förstår hennes anförande så tycker liberalerna att man kan ta bort 

näringsrätten som ingår i våra konstitutionella rättigheter. Nu har vi ju 

tillståndsförfarande, vilket jag tycker är ganska bra. Det betyder ju att 

man kan använda det aktivt, som ett näringspolitiskt instrument, om 

man vill. Är det faktiskt så att liberalerna menar att man helt och hållet 

ska ta bort näringsrätten? Ser man inte några problem alls för de 

åländska företagen eller de åländska arbetsplatserna om man gör på det 

viset? Är det till fördel för den åländska sysselsättningen att man tar 

bort de här instrumenten helt och hållet? Är det bara positivt? 

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Fru talman! Säkert kan det finnas problem om det kommer fram att det 

bli mycket inflyttning. Vi skriver också i reservationen att man har en 

anmälningsplikt. Då har man ju en kontroll. I anmälningsplikten kan 

man ju sätta fordringar till exempel när det gäller språket, språket 

gentemot myndigheterna förstås främst men också gentemot ålänning-

ar. Jag tror också att det sanerar sig själv om det kommer att missbru-
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kas. I dagsläget finns det många t.ex. byggplatser där språket är allt an-

nat än svenska. Jag tror att det skulle vara ålänningar och samhället till 

gagn om vi få till stånd en friare marknad.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag förstår det som att man skulle ha kvar näringsrätten men man skulle 

inte kräva tillstånd för bolag som inte har åländsk hembygdsrätt. Man 

skulle bara anmäla, det skulle vara tillräckligt. Jag ser inte riktigt me-

ningen med detta.  

Detta med språkskyddet, jag tycker att det är en väldigt tjock dubbel-

moral som alla partier för i det här sammanhanget. Det är ju bara att gå 

ut på gatan och lyssna på vad man pratar på byggena. Det är ju finska, 

estniska och andra språk, inte pratas det så mycket svenska. Det ser och 

hör alla och myndigheterna gör ingenting. Vad skulle bli bättre av det 

här? Språkdiskussionen är nog överhuvudtaget väldigt löjlig i dag.  

Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Fru talman! Det var ju det som jag just sade, och det är precis på det sät-

tet som ltl Sundback också säger. Offentliga Åland använder näringsrät-

ten mycket som språkskydd. Vi anser att det inte är frågan om det. Det 

har ingenting med språkskyddet att göra, det kan man justera på ett an-

nat sätt. Skulle vi till exempel få en finskspråkig butik hit så saneras det 

av sig självt om folk inte vill gå dit.  

Jag tänkte ännu säga att styrelsesammansättningen med 2/3 tycker vi 

också att man kan ta bort. I dag behöver styrelserna professionella 

människor. Kanske det är svårt att hitta just en specifik professionellitet 

hos ålänningarna. Företagen kunde själv välja styrelsesammansättning-

en. 

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack fru talman! Jag tänkte uppehålla mig vid de studerande när det 

gäller bibehållandet av hembygdsrätt. Jag tror att alla partier i denna sal 

är eniga om att vi borde hitta ett system där våra studerande, oavsett var 

de studerar, skulle få bibehålla sin hembygdsrätt. Problemet är att vi 

inte har hittat ett rättssäkert sätt att hålla register över dem eller hittat 

ett system som på faktiskt skulle bli korrekt. Det måste ju gå att hitta en 

modell för hur det här ska göras. Men fram till dess som funderade jag 

att ett enkelt sätt att visa viljan att vi vill välkomna hem våra studenter, 

efter deras genomförda studier, skulle vara att vi helt enkelt skulle lyfta 

av avgifterna för ansökan för hembygdsrätten. Det är ett litet steg på 

vägen. Men det är i alla fall ett sätt att visa en positiv vilja, att vi väldigt 

gärna vill att de studerande direkt efter avslutade studier flyttar tillbaka 

till Åland. Det skulle vara ett enkelt litet sätt på vägen till dess att vi hit-

tar rätt modell som skulle vara rättssäker.  
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Ltl Raija-Liisa Eklöw, replik 

Fru talman! Vi är helt eniga. Jag lyckönskar minister Lundberg när hon 

för fram detta i regeringen.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Gun Carlson 

Fru talman! Centern gör och har alltid gjort sin bedömning av jordförvärvs-

frågorna utifrån gällande självstyrelse- och jordförvärvslag. Syftet med det är 

att garantera landskapets befolkning, dess svenska språk, kultur och lokala 

sedvänjor. Det är sammantaget det som vi anser att är grundstenarna i vår 

självstyrelse. Det här har alltid centern stått för och gör det fortfarande.  

Nu har kommittén för de här frågorna, som jag ledde, diskuterats väldigt 

mycket. Nästan alla som har varit med har hunnit säga det. Jag ska för säker-

hets skull räkna upp dem som var med; det var jag, Roger Slotte, Roger Er-

iksson, Raija-Liisa Eklöw, Roger Jansson, Danne Sundman, Camilla Gunell 

och Birgitta Johansson som representerade Ålands framtid.  

I kommittén var den röda tråden de grundläggande målsättningarna. Det 

fanns ingen vilja eller avsikt att rubba grundstenarna. Det var en enhetlighet 

som ändå gjorde det lite lättare att leda det här jobbet. Jag tycker inte heller 

att man i landskapsregeringens svar kan skönja någon annan linje. Det tyder 

ändå på en viss samsyn i de här stora frågorna. 

Kommittén påminde om att man avråder landskapsregeringen att vidta 

någon sådan uppluckring eller försvagning av de i Ålandsprotokollet upp-

tagna bestämmelserna, om jordförvärv och rätten att idka näring, som senare 

inte kan återkallas. Det handlar om standstill förpliktelsen. När det behand-

lades i lagtinget tolkade stora utskottet det som att Ålandsprotokollet inte 

hindrar lagtinget att göra ändringar i lagstiftningen, så länge som inskränk-

ningar inte utvidgas eller stränggeras från det som gällde 1 januari 1994. Det 

som vi nu har diskuterat idag betyder inte heller någon stränggering av gäl-

lande lagstiftning. 

Det som har diskuterats mest av naturliga skäl är bolagsformerna som sä-

kert från början var anledningen till att kommittén bildades. Man insåg att 

man kanske behöver göra någonting, eftersom trenden mer och mer blev tyd-

lig att det upprättades bolag där enskilda aktier berättigar till besittning av 

både fristående hus och i vissa fall även besittning av stora markområden.  

Vi har haft en kommitté som har diskuterat de här frågorna. Vi har berört 

det många gånger. Jag ska försöka att inte upprepa det som redan har sagts. 

I kommittébetänkande sade man att grunderna för fysiska och juridiska 

personers rättigheter ska regleras i landskapslag. Idag har vi en del av be-

stämmelser som enbart är i förordning. När vi talar om lagstiftning så ska 

vissa bestämmelser föras från förordning till lagstiftning. Det får vänta på då. 

Vi hoppas att det här ska kunna göras under kommande lagtingsår, så att det 

skulle vara klart inför nästa period. Det behövs naturligtvis resurser.  

Det andra som också har diskuterats, och som jag tycker att man har för-

verkligat i juni när man tog beslutet, är att kommittén beställde att land-

skapsregeringen, i samband med behandlingen av juridiska personer ansök-

ningar om jordförvärvstillstånd, fastställer klara villkor som syftar till att för-

hindra överlåtelser av aktier eller andelar som står i strid med jordförvärvsla-
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gen syfte. Det har också kommit fram flera gånger idag att man inte kan göra 

så här. 

Jag ansåg också att riktlinjerna behövdes ganska snabbt. Det föreligger an-

sökningar. Det finns många som funderar och planerar att skapa bolag. Då 

behövde man täppa till det här kryphålet först. Hur vi än vill se det så är det 

ett kryphål som inte följer andan och meningen jordförvärvslagen. 

Jag ska läsa upp citat ur kommittébetänkande, som har att göra med när 

man diskuterar gällande självstyrelselag; " i samband med beredningen av 

gällande självstyrelselag behandlades överlåtandet av aktier och andelar i 

fastighetsägande bolag. Då ansågs att dessa överlåtelser inte föranleder 

någon ändring av jordförvärvslagen eftersom " landskapsstyrelsen redan 

nu enligt 8 § jordförvärvslagen vid beviljande av tillstånd kan föreskriva 

villkor som förhindrar en oönskad överlåtelse" ". Det här kan man göra. Det 

är det som riktlinjerna nu visar på. Man gör korrekt. Det är inte uteslutet att i 

jordförvärvslagen reglera aktieinnehav eller överlåtelse av aktier. 

Jag tycker att det är bra att man kommer ihåg att den här statuten finns. 

Riktlinjerna som nu är antagna ska vara stöd vid beslut av enskilda ansök-

ningar. Alla beslut tas med stöd av gällande lag. Man har inte föreslagit änd-

ring i någon lag. De här besluten är enbart ett stöd för att fatta så lika beslut 

som möjligt, lika och rättvisa.  

Man glömmer ofta att alla som inte har jordförvärvsrätt enligt gällande lag 

måste söka tillstånd. Alla jordförvärvstillstånd är undantag från lagen, det ska 

ses som dispens från lagen. Det är inte någon automatisk rättighet som man 

har. Det gäller bara dem som har hembygdsrätt. 

Det som också har berörts här idag och som också togs upp i kommittébe-

tänkandet är att man ville att det skulle införas klara enhetliga grunder för 

när planering av markområden förutsätts för beviljande av jordförvärvstill-

stånd. Och att landskapsregeringen utfärdar i 11 § plan- och bygglagen förut-

sedda rekommendationer gällande markanvändningen i större skala också 

för turistiska syften. 

Kommittén var mycket väl medveten om att det pågår en utveckling av fri-

tidsboende som är kopplat till turistiska verksamheter i avsikt att uppgradera 

befintliga anläggningar men också att skapa nya turistanläggningar. En sådan 

utveckling ansåg kommittén vara positiv ur näringslivets synvinkel. Det är 

alldeles klart, vilket kommittén förstod mycket väl. Kommittén ansåg också 

att ett alternativ för att möjliggöra en växande turismverksamhet kan vara att 

fastställa system för en kontrollerad utveckling av försäljning av fritidsbo-

ende på av kommunerna planerade områden. Vi ansåg att man skulle kunna 

använda planering och planeringsinstrument på ett klokt sätt. Utan att för 

den skull bryta mot syfte i jordförvärvs- och självstyrelselagen.  

Vi kommer till diskussionen om hembygdsrätten, som också var en del av 

spörsmålet. Näringsrätten nämns inte så mycket i spörsmålet, åtminstone 

inte i svaret från landskapsregeringen. När det gäller näringsrätten så vill jag 

ändå upprepa att majoriteten i kommittén var ense om att man ska bibehålla 

tvåtredjedels majoritet i näringsrätten. Men man ska möjliggöra avsteg vid 

behov av specialkompetens i någon bolagsstyrelse. Det ska vara möjligt. 

Hembygdsrätten skapades först 1951 i samband med den självstyrelsere-

visionen. I förarbetena till lagen kan man inte hitta någon egentligen moti-

vering till varför personer som behöll sitt finska medborgarskap skulle förlora 
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sin åländska hembygdsrätt om hon flyttade bort från landskapet och stadig-

varande bosatte sig utomlands Åland.  

I och med den nya självstyrelselagen är det helt upp till lagtinget att i land-

skapslag närmare stadga om bestämmelser om att person som förvärvat 

hembygdsrätt bibehåller denna rätt trots utflyttning. Jag citerar ur detaljmo-

tiveringen;" huruvida utflyttning ska leda till förlust av hembygdsrätt och 

vid vilken tidpunkt sådan förlust ska inträda ska regleras genom landskaps-

lag. Det har inte ansetts föreligga skäl att i självstyrelselagen kategoriskt 

binda förlusten av hembygdsrätt till en viss tid. Förslaget möjliggör en dif-

ferentiering som ger bättre möjligheter att beakta olika utflyttningssituat-

ioner." Den här möjligheten har vi. Det medför att problemet med våra stu-

derande som mister sin hembygdsrätt egentligen är ett ickeproblem. Det gäl-

ler bara att man hittar rätta kriterierna, om det är svårt att bedöma när någon 

studerar. Det här är mycket enkelt, tycker jag. 

Det andra problemet med hembygdsrätten, bundenhet till det finska med-

borgarskapet, är svårare. Det kräver många diskussioner med regeringen och 

riksdag och också ändring i självstyrelselagen. Jag vet att landskapsregering-

en redan har börjat jobba med detta. Man har initierat diskussioner med den 

finska regeringen. Här kommer nog att krävas ett stort mått ihärdighet. Det 

får vi bara önska att landskapsregeringen har.  

Jag vill med det säga att centern stöder svaret på spörsmålet, som land-

skapsregeringen har lagt fram. Tack.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag tycker att det var ett klargörande anförande från kom-

mitténs ordförande om hur man har resonerat. Efter att ha hört det här, 

särskilt hänvisningen till jordförvärvslagen 8 §, så skulle jag vilja påstå 

att man har dragit fel slutsats. Jordförvärvslagens 8 § talar om tillstånd 

osv. och så hänvisar man till jordförvärvslagens 1 § och 2 §. Första para-

grafen säger att det gäller angående förvärv och besittning av fast egen-

dom och likaså talas i andra paragrafen enbart om fast egendom.  

Jag beklagar, det var ett bra försök men jag tror faktiskt att kommit-

tén har dragit fel slutsats, tyvärr också regeringen.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Ja, jag läste upp vad man i samband med beredningen av den nuva-

rande gällande självstyrelselagen konstaterade. Där hade man upp detta 

med överlåtelse via aktier. Man ansåg att det inte behövdes skrivas in 

någonting ”eftersom landskapsstyrelsen redan nu enligt 8 § vid bevil-

jande av tillstånd kan föreskriva villkor som förhindrar en oönskad 

överlåtelse”, vilket man sade i samband med regeringspropositionen, 

sidan 39.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Problemet kvarstår. Jordförvärvslagen reglerar besittning och förvärv av 

fast egendom. Om man hänvisar till 8 § så fungerar det inte, enligt min 

logik, att reglera aktieöverlåtelse av fast egendom, eftersom aktier är och 

förblir lös egendom.  
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Ltl Gun Carlson, replik 

Fru talman! Det kanske är så att ltl Barbro Sundback kan bättre än lag-

stiftarna som tillsammans med riksdagen gjorde upp det här. De skriver 

vidare; ”lagstiftaren har således redan utpekat medlet för förhindran-

det av aktieöverlåtelser som står i strid med jordförvärvslagens syfte.” 

Så skrev man och så beslöt man. Kanske de är dummare än ltl Sund-

back, kanske det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! En sak är vem som har rätt men en annan sak är ju vem 

man förstår. För min del förstår jag ltl Gun Carlson för aktier finns ju i 

flera led. Det är ett andelsbevis eller äganderättsbevis i ett bolag som har 

fast egendom. Man kan alltså inte koppla dem ifrån varandra. Till den 

del Gun Carlson har rätt så tycker jag att det var ett bra anförande som 

stämmer överens med regeringspolitiken.  

Har kommittén beaktat möjligheterna att koppla hembygdsrätten till 

studiemedel? De som har hembygdsrätt och har studiemedel skulle ha 

hembygdsrätten kvar under den tiden. Där finns ju en kontinuerlig 

prövning.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Fru talman! Ja, det har man gjort ganska många gånger. Det gjorde jag 

t.o.m. själv när jag var utbildningsansvarig utan att det här var så stort 

ärende, eftersom jag känner hur det går till när barnen misstar sin hem-

bygdsrätt. Det visade sig vara jättesvårt att binda utbetalningar av studi-

estöd till hembygdsrätten trots att man också kan diskutera frågan om 

man en gång har flyttat ut så varför ska man då få studiestöd från 

Åland? Det är en liten anomali i det här. Det är skäl att fundera på 

många av de här sakerna.  

Enligt självstyrelselagen har vi numera rätt att ändra i hembygdsrätt-

slagen. Jag tror nog ändå att det skulle bli enklare och redigare. Det gäl-

ler ju att fastställa när man studerar och när man inte studerar. Det är 

väl det som blir det svåra då.  

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! För den som inte tror att det går så fort att ändra lagarna, 

men ändå vill lösa det här problemet så brukar jag rekommendera att 

man ska komma hem en sväng på sommaren och registrera sig. Det fun-

gerar i praktiken.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Jansson 

Fru talman! Först några randanmärkningar i anledning av några diskussioner 

som har förts i det liberala gruppanförandet, om en viss osäkerhet om hur 

brett slopande av finskt medborgarskap skulle vara. Om vi skulle ha likstäl-

lighet när det gäller hembygdsrätten till alla nationaliteter eller EU- national-

iteter. Det står på sidan 43; ”slopandet av kravet på finskt medborgarskap 
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skulle innebära att en i dagsläget förekommande viss diskriminering på ba-

sen av nationalitet skulle försvinna”. Därmed är svaret från kommittén klart 

på den frågan.  

Sedan har också reservationen från liberalerna diskuterats när det gäller 

näringsrätten. Där finns det några problem som jag tycker att är självstyrel-

sepolitiskt stora. Man skriver i reservationen; ”kommunikationsspråket med 

myndigheter och allmänhet på Åland ska vara svenska.” Det betyder att 

verksamhetsspråket får vara finska. Det är alltså en ny politik som vi skulle gå 

in för. ”För att idka näring på Åland ska kräva anmälan som visar att verk-

samheten uppfyller språkkrav och andra uppställda villkor”. Det betyder 

bara att man anmäler, ungefär som när man ska bygga en friggebod. Det är 

inte frågan om några tillstånd. Det får man per automatik i lagstiftningen. 

Det här är ett väldigt avsteg från den självstyrelsepolitik vi hittills har fört.  

Den tredje punkten, som är problematisk, är att företagens ledning och 

styrelsesammansättning är en fråga för ägarna. Det betyder att 2/3 regeln ska 

bort. Det är också ett grundskott emot en självstyrelsepolitisk grundprincip. 

Däremot den allmänna uppfattningen, i den liberala reservationen om att 

man ska öppna upp osv, kan jag hålla med om. Men på de här tre punkterna 

blev det bekymmersamt. 

Sedan in en randanmärkning om landskapsregeringens beslut från juni i år 

som har diskuterats här. Kommittén skrev att man ska ha rätt att reglera vill-

kor för jordförvärv också för juridisk person, därmed också för den som äger 

bolaget. Det är det som riksmyndigheter i olika chateringar har uttalat sig om 

och givits möjlighet för. Landskapsregeringen skriver nu att detta ska gälla 

aktiehandel. Att man i själva aktiehandelsärendet ska agera. Det är ju ett 

missförstånd av både lagstiftning och kommitténs betänkande. Naturligtvis 

är avsikten den att när det sker aktiehandel som inte är relevant ur jordför-

värvssynpunkt så förfaller jordförvärvstillståndet eftersom det var utformat 

på det sådant sätt att det krävde den här ägarstrukturen. Slår företagen själva 

eller dess ägare sönder den ägarstrukturen, ja då tappar de jordförvärvstill-

stånden enligt villkoren. Konsekvensen blir att de förlorar sitt jordförvärvs-

tillstånd. Det är ett villkor för jordförvärvstillstånd. Här har landskapsrege-

ringen missförstått kommittén, som jag ser det. Det verkar inte som om man 

har haft någon jurist att titta på beslutet, fast man hänvisar till jurister. Jag 

tror inte att någon ställer upp och säger; det är jag som är juristen.  

Herr talman! Till spörsmålet, vi skriver; vilka åtgärder ämnar landskaps-

regeringen vidta i fråga om regelverken för jordförvärvstillstånd, närings-

rätt och hembygdsrätt med anledning av de förslag som den parlamenta-

riska kommittén som arbetade med dessa föreslog? Det är en klar fråga. 

Landskapsregeringen ger svar på två av de tre frågorna på sitt sätt. Den tredje 

hoppar de över.  

Jag har ställt mig frågan, efter att ha jobbat i kommittén i över ett år och 

nu väntat i ett och halvt år ytterligare på åtgärder från landskapsregeringens 

sida, vad det är för vits att låna sig till att sitta i sådan här kommittéer. Är det 

någon idé? Har det någon betydelse för politiken? Vi har kommit så långt nu i 

den här mandatperioden att det blir väl nästa landskapsregering som ska ge-

nomföra de här åtgärderna. Jag gick in i det här arbetet med den klara mål-

sättningen från mitt parti, att vi skulle försöka förenkla och förbättra. Men 

samtidigt ha en kontroll som fungerar och att man följer den lagstiftning som 
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finns. Vi skulle visa att Åland är öppet för nyetableringar, nyinnovationer och 

nya medborgare på ett tydligare sätt än hittills.  

Jag vill understryka, det som ltl Strand har sagt här i flera repliker och 

också jag har sagt det, landskapsregeringen har givit en snedvriden bild av 

det här arbetet. Det är möjligt att jag var barnslig i kommittén att jag inte för-

stod att det fanns en dold agenda som försökte göra att det här arbetet skulle 

vara huvudsakligen inskränkande. Det är det som nu har vunnit i landskaps-

regeringen. Det är möjligt att jag var så korkad. Jag tror inte det, för vi disku-

terade de här frågorna väldigt öppet, just utvecklingen av bosättningsregel-

verket för fast bosättning och utvecklandet av regelverken för turistindustrin 

var väldigt tydlig. Det var ett progressivt tänkande och utvecklande av land-

skapet som var underlaget för vårt kommittéarbete.  

Låt mig notera att betänkande avslutas på sidorna 69-71 med 24 förslag. 

Sju förslag om hembygdsrätten varav de två första gäller bindningen till 

finskt medborgarskap av hembygdsrätten. Det jobbet har jag förstått att land-

skapsregeringen har startat. Fyra andra av dessa sju förslag understryker 

nödvändigheten att lagfästa regelverket så att rättsäkerheten blir tillräcklig 

och lika behandling blir så korrekt som möjligt utifrån lag. Det sjunde försla-

get gäller hembygdsrätt för studerande. I det sammanhanget har man också 

fört resonemanget om studiestödssystemet.        

När det gäller hembygdsrätten så är det mesta arbetet gjort av kommittén. 

Det var bara för landskapsregeringen att verkställa. Jag begriper inte varför 

det ska ta så lång tid att utforma ett uppdrag till lagberedningen om detta? 

Man sitter fortfarande och diskuterar vad man ska göra. Kanske hur man ska 

tolka kommitténs förslag? 

När det gäller jordförvärvslagstiftningen så finns det åtta förslag. Sex av 

dessa förslag har man inte gjort någonting åt. Två förslag, som gäller aktie-

förvärv, har man på ett felaktigt sätt implementerat. Det är dålig facit. Fyra av 

dessa åtta förslag gäller att lagfästa rättigheterna. Det som inte är lagfäst idag 

har kommittén föreslagit att man skulle sätta i lag så att rättsäkerheten blir 

klar. 

”Rule of law”, det vill tydligen inte landskapsregeringen arbeta enligt vare 

sig när det gäller hembygdsrätten eller jordförvärvsrätten, åtminstone inte 

inom en rimlig tidsram som jag ser det. Jag delar uppfattningen att man då 

måste prioritera det framom en hel del annat. Det är inte lätt när man är 

överbelastad med arbete. Men då är det särskilt viktigt att man gör priorite-

ringar.  

Som nästsista punkt hade vi näringsrätten. Där har vi sex förslag varav två 

är ”rule of law” förslag, en gäller tillsyn och fyra är övriga förslag, där det har 

visat sig att liberalerna har en liten avvikande mening, utgående från deras 

reservation. Av det här har man inte fått någonting gjort.  

Sedan kommer det tre förslag utöver de grundläggande politikområdena. 

Det första gäller informationsstrategi som är viktig utåt, både till ålänningar 

och utanför Åland. Där har inte hänt någonting.  

Den följande punkten gäller kompensation till östra skärgården för jord-

förvärvsbestämmelsernas värdeminskande effekt när det gäller lånegarantier 

och sådant så att man skulle få ett system. Där har ingenting hänt.  

Det tredje gällde att landskapet skulle utgöra ett eget handelsområde. Där 

förstår jag att det inte har hänt något. För det har att göra med nästa självsty-

relselag, och med dessa frågor jobbar en annan kommitté.  
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24 förslag, 20 förslag har det inte hänt någonting med ännu, två felaktiga 

förslag och två eller möjligen tre förslag hör till riket. Det är detta som 

spörsmålet handlar om. Detta borde svaret ha handlat om och inte om andra 

frågor. 

Jag har frågat mig hur det har kunnat gå på det här viset? När vi med Gun 

Carlson och andra satt och kämpade så länge och gick igenom alla detaljer 

och försökte se runt hörnet i alla frågor så att vi inte skulle missa någonting. 

Hur tog det stopp sedan när det kom till landskapsregeringen?  

Då hör jag från centern att det beror på liberalerna. Inte så mycket på mi-

nistern Roger Eriksson utan på lantrådet och finansministern. Så går jag till 

liberalerna och frågar och då säger de; vilken konstig värld vi lever i, det är 

inte liberalerna som försökt motverka öppnandet av systemen så att vi får en 

utveckling av Åland på ett mera aktivt sätt än hittills. Det är någon annan i 

regeringskonstellationen. 

 Jag kräver nu att lantrådet och centerns ordförande svarar på den här frå-

gan. Är det här orsaken till misskötseln av det här politiska ärendet? Eller ska 

vi belasta minister Roger Eriksson med allt? Det är lämpligt att lantrådet och 

centerns ordförande svarar på den här frågan när ärendet kommer upp på 

nytt efter bordläggning.  

Herr talman! Jag föreslår att ärendet till onsdagen den 15 september. 

Talmannen 

Jag vill passa på, före replikskiftet, att hälsa Sveriges nya generalkonsul Ingrid Iremark 

hjärtligt välkommen till Åland och till Ålands lagting. Det är en god tradition som ver-

kar fortsätta.  

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Jansson framförde här att ingenting har skett och 

räknade upp en massa punkter där det återstår arbete att göra. Jag hål-

ler inte med om det. Ltl Jansson var själv med i kommittén. Det är helt 

klart att vi diskuterade vilket som var det viktigaste som bör åtgärdas 

med det snaraste. Det framförde även ltl Gun Carlson i sitt anförande. Vi 

har alla suttit runt samma bord och diskuterat frågan om aktieförvärv 

som berör markområde. Om det nu framkommer här att oppositionen 

anser att vårt resonemang inte håller juridiskt så får vi väl se vem som 

har rätt i en domstolsprocess i sista hand. Jag redogjorde för hur vi ser 

på det. Vi anser oss stå på stark juridisk grund. Kom ihåg att de här kri-

terierna gäller aktier till förvärv av markområde.  

Sedan nämndes också reservationen som ltl Eklöw redogjorde för, det 

är riktigt att det är liberalernas politik. Vi vill öppna upp, vi vill inte att 

samhället ska styra hur olika bolagsstyrelser ska se ut. Jag har med flit 

valt att inte ta upp det i det här ärendet i.o.m att landskapsregeringen 

troligtvis har olika åsikter där.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack, herr talman! Det är genant om lagtingets lagstiftningsbeslut och 

landskapsregeringens beslut av lagstiftnings natur ska bedömas som 

ohållbara och stridande mot lag av finsk underdomstol. Det är genant 
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för självstyrelsen. Jag vill inte att någonting sådant ska hända. Det kan 

av misstag hända ibland för att vi slarvar, men nu får det inte hända. En 

minister får inte här säga; vi får väl se hur det går i finsk underdomstol, 

när det är uppenbart så att man har missförstått kommitténs resone-

mang och lagstiftnings resonemang. Nej, landskapsregeringen bör tillse 

att man att man följer rule of law och gör det här på ett korrekt sätt.  

Sedan säger ministern att det finns en massa punkter i kommittébe-

tänkande. Ja, det finns 24 punkter. Ministern säger att två av punkterna 

var akut motiverade så att man därför, efter ett och ett halvt år, skulle ta 

dem. Inte är det så. I princip var alla 24 punkter akuta men vissa måste 

ges mera tid än andra.  

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Landskapsregeringen anser fortsättningsvis att vi har juri-

disk hållbar argumentation. Det har redan framkommit flera gånger här 

i salen att i jordförvärvslagens 8 § så nämns i förarbetena just de här 

möjligheterna, vilka vi har tagit till oss.  

Det är också viktigt att komma ihåg att kommitténs arbete är så pass 

omfattande, det berör självstyrelsens kärnområden, så att troligtvis bör 

också kommande landskapsregeringar arbeta med frågorna. Därför är 

det en styrka att det finns en parlamentarisk kommitté i botten.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Jag vill inte fortsätta den här diskussionen här i salen när det 

gäller den diskussionen om att det finns jurister som har påstått att 

landskapsregeringens beslut från juni är korrekt i förhållande till lag-

stiftning och i förhållande till kommitténs betänkande. Jag tycker det är 

lite generande om det skulle vara på det sättet. Den diskussionen behö-

ver vi inte föra här.  

När det gäller tidsåtgången, vilka av de kvarvarande 20 förslagen, el-

ler 19 om man tar bort det allra sista i kommitténs betänkande, kommer 

landskapsregeringen att föra till lagtinget för beslut? Är det några eller 

kommer alla att hänföras till nästa mandatperiod? Det tycker jag att är 

rimligt att vi i den här sena timmen av den här mandatperioden får höra 

från minister Eriksson. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag vill börja med att understöda förslaget om bordläggning.  

Landskapsregeringen har sagt att det mest akuta var att stoppa aktiekon-

struktionerna, som ansvarig minister uttryckte sig. Det är väl riktigt att det 

var debatten om hur många Havsvidden vi skulle ha. Jag tror att ansvariga 

ministern sade att vi inte kan ha 47 stycken Havsvidden. Det var mycket detta 

som utlöste det här arbetet. Det är helt riktigt.  

För min del skulle jag inte ha någonting emot om Åland hade 47 stycken 

Havsvidden. Det är det enda riktigt synliga lyftet vi har haft för den åländska 

turistnäringen.  

När man pratar om att man ska stoppa och täppa till kryphål, som ltl Gun 

Carlson sade, skulle jag istället föredra att säga att det är viktigt att man kan 
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hålla kontroll på utvecklingen. Företeelsen är positiv i grund och botten. Det 

viktig att man kan hålla kontroll på utvecklingen och att man kan bejaka ut-

vecklingen. Därför tycker jag att man har hamnat lite snett i det här beslutet. 

Jag ska återkomma till det.  

Ser vi på vad kommittén säger i sina 24 förslag så var det åtta förslag som 

berörde jordförvärvet. Det är de två första förslagen som landskapsregering-

en har tagit fasta på. "Man ska fastställa klara villkor, som syftar till att för-

hindra överlåtelser av aktier och andelar som står i strid med jordförvärv-

slagens syfte”. Det var det första. 

Det andra är: ”Dessa villkor ska syfta till att förhindra att en fysik eller en 

juridisk person med stöd av aktieförvärv kommer i åtnjutande av rättighet-

er till fastighet som skulle ha förutsatt jordförvärvstillstånd om en juridisk 

person inte hade fungerat som mellanhand”.  

Den tredje har man lämnat bort helt och hållet, dvs ”att landskapsrege-

ringen utfärdar i plan- och bygglagen 11 § för landskapet Åland förutsedda 

rekommendationer gällande markanvändning i större skala för turistiska 

syften (bland annat strandbyar). Rekommendationerna skulle syfta till att 

uppställa ramar för markanvändningen och ange vilka typer av markom-

råden som är särskilt lämpliga eller olämpliga för denna typ av exploate-

ring ”.  

Som jag läser detta kommittébetänkande så hänger de här tre bitarna ihop. 

Av någon outgrundlig anledning har man ryckt ut två delar men inte tagit den 

tredje med som skulle balansera upp det här beslutet. 

Det finns säkert en naturlig förklaring. Oppositionen lämnade in spörsmå-

let den 26 maj och den 7 juni, fast man hade haft över ett år på sig att fun-

dera, tog man beslut helt plötsligt ifrån landskapsregeringens sida.  

Då kommer jag fram till det som ofta brukar framhållas att land ska med 

lag byggas. Det här är ganska fundamentala frågor som vi pratar om. Det är 

grunderna för hela självstyrelsesystemet. Ltl Runar Karlsson sade att man 

inte ska strida om de här frågorna. Det kan jag hålla med om. Det skulle vara 

viktigt att man hade en gemensam syn på hur dessa frågor ska skötas. Det är 

viktigt. Jag tror inte att det stärker förtroende för den åländska politiken att 

vi också här har så pass olika uppfattningar.  

Det är också viktigt att man har juridiskt hållbara beslut, vilket jag hävdar 

att man inte har i det här fallet. Nu framkom det i ett replikskifte att man ev. 

skulle tillsätta en ny parlamentarisk kommitté. Om vi nu riktigt tänker efter; 

vi har haft en kommitté som, enligt mitt förmenande, har arbetat bra under 

ett år tid. Man har lagt fram 24 förslag. Ett av förslagen har man klarat av att 

expediera under den här tiden. Inte är det bara det att man har mycket att 

göra, vilket man givetvis har i landskapsregeringen, utan det handlar igen lite 

om låsningen, lite om bristen på förtroende som finns emellan de olika rege-

ringspartierna och säkert också att man har olika uppfattningar i grund och 

botten när det gäller de här frågorna. Därför står vi där vi har stått och väntat 

i ett och ett halvt år.  

Herr talman! Det efterlystes att man skulle fastställa klara villkor. Tittar vi 

på det beslut som landskapsregeringen tog, så när det gäller de första punk-

terna 1,2,3 som finns i beslut från 7 juni så säger man i punkt 1; ”aktier som 

berättigar till att förvärva markområde får utan landskapsregeringens till-

stånd enbart förvärvas av personer som uppfyller något av följande krite-

rier.” Sedan räknas de traditionella kriterierna upp. Jag vill speciellt säga till 
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ltl Gun Carlsson när hon hänvisar till jordförvärvslagens 8 §, som mycket tar 

sikte på användningsändamålet i ansökan, att inte det kan ändras. Man kan 

också villkora. Självklart kan man villkora jordförvärvstillståndet men man 

kan inte förbjuda handel med lös egendom. Det fungerar inte juridiskt, enligt 

mitt synsätt. Det är nog väldigt viktigt att man får den frågan klarlagd så fort 

som möjligt. 

När man tittar på punkt 2 så är det egentligen en praxis som vi har idag när 

det gäller personer, utan åländsk hembygdsrätt, som vill äga fast egendom 

Skillnaden är att man har fört in aktiebegreppet. Det är inte så mycket att 

säga om det.  

Punkt 3 lyder; ”jordförvärvstillståndet beviljas inte bostadsaktiebolag 

vars avsikt är att arrangera fast eller fritidsboende för enskilt hushåll i det 

fall där det är uppenbart att andan och meningen i jordförvärvslagstift-

ningen kringgås.” Notera att den parlamentariska kommittén säger att det är 

viktigt att man fastställer klara villkor. Hur klara är dessa villkor? Kan mi-

nister Eriksson berätta det? Hur ska man gå tillväga när man ska bedöma om 

det är uppenbart eller inte att andan och meningen i jordförvärvslagstiftning-

en kringgås? Inte kan man ju kalla detta för klara villkor! Det är en formule-

ring som väldigt mycket öppnar för godtycke. I vissa fall kan det gå, i andra 

fall går det inte. Det är långt ifrån klara villkor, enligt mitt förmenande. 

Herr talman! Spörsmålsklämmen frågar efter vilka åtgärder landskapsre-

geringen ämnar vidta med anledning av det förslag som den parlamentariska 

kommittén lade fram. Nu har vi fått höra att den här regeringen inte ens 

kommer att hinna med de här förslagen, vilket vi inte betvivlar, tyvärr. 

Punkt 5.5, jag citerar förslagen; "man skulle först utreda möjligheterna till 

en eventuell kompensation i form av landskapsgaranti med anledning av 

jordförvärvsbestämmelsernas ofördelaktiga inverkan på markvärdet i 

skärgården." Den här stödformen har funnits tidigare just för den nackdel 

som jordförvärvsregleringen gör när det gäller värdet på marken i skärgår-

den. Den här stödformen försvann av för mig outgrundlig anledning, om det 

var p.g.a. av något EU-direktiv eller någonting vågar jag inte säga. Det har 

funnits tidigare, det är inte någonting nytt som man kommer med. Man säger 

att man ska utreda möjligheterna att införa det här. Hur långt har man kom-

mit när det gäller den biten?  

Om vi ska utveckla företagandet och om man ifrån skärgårdens sida behö-

ver kunna uppvisa hållbara garantier för att man ska få lån för att utveckla 

sina företag så måste man göra någonting åt detta. Skärgården har de facto 

en nackdel av jordförvärvsbestämmelserna när det gäller detta. Detta kan åt-

gärdas och det har åtgärdats tidigare. 

Herr talman! Till sist den allra sista punkten av 24 punkter; "att land-

skapsregeringen utreder möjligheterna till att landskapet skulle utgöra ett 

eget handelsområde och komma med förslag i frågan". Det här är oerhört 

centralt, om vi ska lyckas behålla Åland svenskspråkigt i framtiden. Det är 

oerhört central, det har kommit fram i alla utredningar. Det har kommit fram 

i språkutredningar och andra utredningar. Man ska ifrån landskapsregering-

en komma med förslag i frågan. Det här kanske mera är en fråga för nä-

ringsministern än kansliministern. Men det hör till landskapsregeringen. Hur 

långt man har kommit med detta? Har man överhuvudtaget börjat jobba med 

den frågan? 
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Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Det är alltid lika fascinerande när lagtinget ger sig hän åt 

lagtolkning och lagtillämpning. Jag ska med anledning av kollegan An-

ders Erikssons anförande komma med en upplysning direkt ur lagen. Vi 

har hört hur 8 § jordförvärvslagen medger en mycket vid fullmakt för 

landskapsregeringen att fästa villkor vid tillstånd för att syfte med la-

gens 1 § ska uppfyllas.  

Nu ska jag läsa 15 §, mina damer och herrar; "den som beviljats i 2 § 

av sitt tillstånd är skyldig att vid granskning, som verkställes förord-

nande av landskapsregeringen, visa att i stöd av 8 § föreskrivet villkor 

iakttagits". Med detta vill jag säga att jag hela tiden har ansett, och 

ingenting i den här debatten har ändrat den uppfattningen, att lagen i 

sig räcker till. Rätt tillämpad och tolkade är denna lag tillräcklig.  

Nu talar jag av erfarenhet både från riksdagen, handläggare av ären-

dena under ett otal år, och erfarenheter från nuvarande uppdrag. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Detta har jag inte någon avvikande åsikt till. Det finns 

möjligheter att villkora jordförvärvstillstånden. Men det som jag vänder 

mig emot och som jag är synnerligen tveksam till är om man på detta 

sätt kan förbjuda aktiehandel som man gör? Däremot om man i villkoret 

skriver in att aktierna inte kan handhas på ett annat sätt, det är möjligt. 

Men att ha det på det här sättet är jag tveksam till.  

Anser Vtm Gunnar Jansson att punkt 1 faktiskt är juridiskt korrekt 

såsom den är formulerad? 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Man kan diskutera formuleringen i punkt 1. Vid behov ska man natur-

ligtvis se över texten. Det är alldeles klart. Jag upprepar, lagen i sig är 

mer än väl tillräcklig. Rätt tillämpad och tolkad så räcker lagen mycket 

väl till. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Också där är vi helt överens, vtm Gunnar Jansson, att lagstiftningen är 

tillräcklig. Man kan ju alltid diskutera formuleringen, vilket är just det 

som vi gör. Vi anser att det är en felaktig formulering, därför diskuterar 

vi den. Med tanke svaret som vtm Gunnar Jansson, som har en ganska 

stor formuleringsförmåga, gav, så uppfattade jag lite mellan raderna att 

han håller med mig om att detta inte håller.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Det är glädjande att höra att det råder en viss enighet 

i salen om landskapsregeringens rätt och möjligheter att förfara på det 

sättet som vi just har beskrivit, dvs villkor som berör aktier vid jordför-

värvstillstånd. Jag är glad över att det frågetecknet är utrett.   

Ltl Eriksson nämnde mitt uttal om 47 Havsvidden. Det är riktigt. Med 

det uttalandet hade jag den avsikten att det måste vara landskapsrege-

ringen som i sista hand avgör om man beviljar jordförvärvstillstånd eller 



  

  41 

inte. Det blir i sista hand en politisk bedömning, ja. Kravet på lika be-

handling och transparens ska finnas, det har vi här.  

Herr talman! Om jag raljerar lite så får det inte gå till på det viset att 

om man fyller i en blankett och så får man jordförvärvstillstånd punkt 

slut, oberoende hur verkligheten ser ut i det åländska samhället.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Givetvis inte, minister Eriksson. På det sätt som man formulerar sig så 

skapar man en bild. När man säger att vi absolut inte kan ha 47 stycken 

Havsvidden, den fasta bosättningen får flytta upp i bergen och allt vad 

som har sagts under årens lopp, det signalerar inte riktigt att Åland är 

ett öppet samhälle som gärna vill utveckla besöksnäringen. 

Jag tror att vi alla är överens om att det är viktigt att man har möjlig-

het att hålla kontroll på utvecklingen, precis på det sätt som kommittén 

kom fram till. 

När det gäller möjligheterna att Åland skulle utgöra ett eget handels-

område och uppmaningen till landskapsregeringen att komma med för-

slag i den frågan. Är det någonting som är på gång när det gäller detta, 

minister Eriksson? Det är oerhört viktigt om vi ska kunna behålla Åland 

svenskspråkigt framöver. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Vi har förberett arbetet inom förvaltningen och processar 

politiskt de frågor som vi anser vara viktiga ur kommittébetänkandet. 

Den processen pågår. Jag kan inte gå in på detaljer. Vi har närmast tagit 

sikte på jordförvärvsfrågorna och hembygdsrättsfrågorna. Det är riktigt. 

Som alla känner till är det förstås en lång politisk process för att komma 

så här långt. Lagstiftningsåtgärder i sig själva kräver ännu längre tidsåt-

gång. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Under de år som minister Eriksson har suttit har jag noterat att han ofta 

säger, när vi efterlyser åtgärder ifrån lagtingets sida, att processen på-

går. Samtidigt vet vi övriga att det inte är någon process som pågår. Jag 

är inte riktigt tillfreds med svaret. Jag hoppas att man ifrån landskaps-

regeringens sida, när debatten fortsätter efter bordläggningen, kan peka 

på vilket sätt man kommer att tackla de här frågorna. Det här var ett 

mycket viktigt arbete. Det är själva grunden för självstyrelsen sist och 

slutligen. Det är ganska lite som landskapsregeringen har mött upp med 

hittills. Jag hoppas få mera svar om en vecka på alla de frågor som har 

ställts. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det har handlat mycket om bolag och bolagisering. Då 

menar vi för det mesta i dag aktiebolag. Då ska man komma ihåg att alla 

aktiebolag måste söka näringsrätt. För att söka näringsrätt, enligt lagen 

om rätt att utöva näring, så ska näringsverksamhetens art beskrivas. Att 

köpa och sälja bostadsaktier är inte någon näringsverksamhet, det har 

landskapsregeringen tidigare konstaterat. Det är fri prövning enligt la-
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gen. Jag tror att principdokumentet bara är ett principdokument, det är 

naturligtvis inte någon lag. Vi i kommittén efterlyste att man skulle 

komma med en lag som styr upp det här lite bättre.  

Att skapa ett bostadsaktiebolag bara för att köpa och sälja ut några 

bostäder är inte någon näringsverksamhet, alltså borde man inte få nä-

ringsrätt för sådan verksamhet. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Den aspekten har inte alls kommit upp i debatten hittills. Också nä-

ringsrätten, likväl som jordförvärvsrätten och hembygdsrätten var ett 

uppdrag för kommittén, som ltl Gun Carlson ledde och var en av de dri-

vande krafterna. Kanske ltl Gun Carlson kan berätta var vi står när det 

gäller den biten? Jag är ifrån det minsta oppositionspartiet. Säkert har 

ltl Gun Carlson möjlighet att upplysa om det. Eller är det bara så att 

processen pågår? 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag tog upp det därför att ltl Anders Eriksson tog upp det i 

punkt 3, när det gäller villkoren i riktlinjerna. Därför tog jag upp det här 

med bostadsaktiebolag. Jag försöker säga att det är en skillnad på bo-

stadsaktiebolag och t.ex. ett fastighetsbolag, som kan bedriva en viss nä-

ringsverksamhet. Men bostadsaktiebolag kan aldrig bli en näringsverk-

samhet. Det här måste naturligtvis klarläggas. Man bör ange grunderna 

för beviljande av näringsrätt för fysiska och juridiska personer i land-

skapslag, vilket man också säger i kommittén. Det är också på kom-

mande. Det hör också till de här sakerna som vi väntar på, också jag, 

inte driver jag den här frågan ensam.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det som kanske ändå var nytt var att jag uppfattade att lagstiftningen 

som efterlystes i kommittéarbetet är på kommande. De utfästelserna har 

vi inte fått tidigare. Eller är det så att ltl Carlsson och jag är lika urvän-

tade båda två? Vi skulle gärna vilja att lagstiftningen kommer. Vi får se 

vad framtiden har i sitt sköte. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Under diskussionen har ltl Roger Jansson föreslagit att 

ärendet ska bordläggas till onsdagen den 15 september. Förslaget har understötts av ltl 

Anders Eriksson. Ärendet kommer att bordläggas. Kvar på talarlistan finns ltl Olof Er-

land som beredas möjlighet att uttala sig. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Det har varit en intressant och på många sätt klargörande de-

batt. Det finns anspråksfulla herrar den här salen som utger sig vara experter 

på juridik, vilket jag tycker att vi ska välkomna på alla sätt. Jag efterlyser de-

ras förslag till hur man formulerar villkoren på ett annat och mera korrekt 

sätt. Vi får väl se om det kommer någonting med rivstart. 

Jag skulle vilja säga ett par ord när det gäller det parlamentariska arbetet. 

När den här regeringen bildades var det som vanligt diskussioner om hand-

lingsprogram och liknande. Föregående mandatperiod och före också åt-

minstone från mitten av 90-talet har det hela tiden varit en diskussion om 

konstitutionella frågorna som jordförvärv. Det har varit av karaktärerna att 
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man har konstaterat att vi egentligen är ganska oeniga. Huruvida vi är det 

idag eller inte har också diskuterats. För egen del är jag tämligen enig. Frågan 

är sedan med vad, men det är nog med landskapsregeringens spörsmålssvar 

och med gruppordförande Gun Carlsons redogörelse som visar att den 

parlamentariska kommittén har haft en effekt. I en mycket komplicerad och 

svår fråga har man kommit fram till viktiga riktlinjer. 

Gå tillbaka och tänk på parlamentariska kommittéer. Självstyrelselags-

kommittén, kommitté 1, kommitté 2, kommitté 3 osv och parlamentariska 

kommittén för gymnasieutbildningen för 20 år sedan. Hur många kommit-

téer har det varit sedan dess? När man genom parlamentariska metoder ska 

försöka nå enighet i viktiga frågor ska grundläggande ideologiska linjer och 

värderingar fösas ihop. Då är det inte bara att numrera 24 punkter och pricka 

av. Jag, som har sett Roger Erikssons slita med den här frågan, konstaterar 

att här gäller det att balansera. Om linan är slak eller spänd är svårt att säga 

men tämligen slak, om man ser på det parlamentariska läget.  

Herr talman! Diskussionen har varit av två olika karaktärer. Det är rege-

ring och opposition. Jag skulle gärna se att oppositionen mera skulle säga hur 

de vill ha det. Tidtabeller är viktiga när det gäller färjor och tåg. Men det är 

också en viktig fråga att ställa vart vi ska åka. Nu har man här i alla fall gått i 

en riktning där man klargör vår konstitution genom möjligheterna till villkor. 

Om man hör man på debatten så kunde man tro att Åland lever i ett rättslöst 

samhälle, i elände och misär. Det hör vi på många områden. När det gäller 

vår konstitution och rule of law full så vad är inte rule of law om inte självsty-

relselagen, jordförvärvslagen och därtill grundlagen och EU-fördragen. Vad 

är rule of law om inte detta?  

Vad vi diskuterar nu är att med utgångspunkt från att alltid samhället är 

fritt, vi får använda mark, vi får köpa och sälja, så har Åland byggts upp med 

vissa restriktioner. Det är klart att de restriktionerna, en del av konstitution-

en, kan man inte släppa utan vidare. Om man sedan har funderat lite länge 

eller kunde ha gjort det enklare är en annan sak. Vi kan inte släppa konstitut-

ionen utan vidare. Den innebär inskränkningar i friheten att agera för ålän-

ningar på Åland, och särskilt för dem som flyttar hit. Vad är då problemet? Se 

på möjligheterna! Möjligheterna under 80 år har varit att ha begränsningar i 

rätten att köpa produktiv jordbruksmark, skog och stränder i skärgårdsom-

råden. Har det varit misslyckat? Nej, absolut inte! Se hur det ser ut i Stock-

holms skärgård! Se hur det ser ut i Åbolands skärgård! Helt fantastiska skär-

gårdar med massor med möjligheter, men också massor med bostäder. Det är 

klart att vi kommer till den punkten där vi måste fråga oss varför det inte bor 

så många i skärgården? Varför är jordbruks- och skogsbruksmark heligt för 

många och inte används för mera produktiva ändamål där man kan ha tu-

ristanläggningar? Det är ju den problematiken som vi nu försöker lösa.  

Landskapsregeringen har balanserat upp de här frågorna med att det finns 

möjligheter till utveckling till progressiva lösningar. Det finns möjlighet att få 

dispens och undantag när det gäller jordförvärv. En viktig sak är då lika be-

handling och att man går vidare i denna process. 

Vi har en stadig grund som är kvar i jordförvärvsfrågorna. Vi luckrar upp 

regelverket till vissa kontrollerade delar så det blir mera flexibelt.  

Herr talman! Den andra frågan när det gäller hembygdsrätten så tycker jag 

för min del att varför orda så mycket om det? Det är en fråga om förhandling-

ar med riket, som av någon anledning fortfarande säger att Finland ska ha 
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hand om Åland när vi ändå är fullvärdiga subsidiaritetsmedlemmar av EU. Vi 

är inte medlemmar men vi har en koppling via vårt parlament och den kom-

mande självstyrelselagen till både domstolen och Europaparlamentet. Då är 

det ju en självklarhet att det är diskriminering att man inte får hembygdsrätt 

som ger vissa förmåner om man inte har finskt medborgarskap. Självklart ska 

det vara kopplat till EU-medborgarskapet. Jag tror inte att det finns någon 

här i salen som skulle var emot detta. Jag tror inte det finns någon i land-

skapsregeringen som inte tar upp detta i diskussionerna med regeringen i 

Helsingfors. Det är som alltid när det gäller men frågorna, så ska vi sätta 

tryck och argument bakom. 

Herr talman! Den tredje punkten som har diskuterats här är näringsrätten. 

Där har liberalerna reservation till det parlamentariska betänkande. Om jag 

är tjatig i den här frågan och upprepar sådant som har sagts tidigare så tycker 

jag att det är värt det. 

Jag tycker att det är lite dubbelmoral att säga att vi ska ha utveckling av 

näringslivet, vi ska ge möjligheter osv, och så fortsätter vi med att ha be-

gränsningar i styrelsesammansättning i ett företag. Jag begriper faktiskt inte 

varför? Det är ungefär som att säga att när man flyttar till Åland ska man vara 

till tvåtredje delar ålänning. Är man bara halvålänning så får man dispens. 

När det gäller att kunna ha näringsverksamheten reglerad, det är en sak, men 

när det gäller styrelsen, så vad gör en styrelse? En styrelse sitter på kompe-

tens och förmåga. Det kan vara specialkompetens som inte finns att Åland, 

som ltl Raija-Liisa Eklöw sade. Det kan också gälla affärskoncept, strategier 

och en massa annat som man vill hålla för sig själv. Jag har faktiskt varit med 

och sagt nej till ett norskt shippingföretag som av olika skäl ville flytta till 

Åland, för sjöfartsmiljön var bättre för dem här än i Norge. Deras krav var att 

alla i styrelsen skulle vara ägare, norrmän. Min erfarenhet är att norrmän inte 

är särskilt farliga, vare sig när det gäller att ta åt sig mark eller språkmässigt.  

Ett företag som har kunskap äger kunskap, de äger ett affärskoncept. Var-

för skulle de inte kunna verka på Åland med de regler som vi sätter upp? I 

kommunikationen med anställda, omgivning och offentligt ska det vara 

svenska språket. Koncernspråket i det här lilla styrelserummet, den tekniska 

apparat som de har i ett annat rum, kan mycket väl vara engelska. Hur många 

här tror att all verksamhet på Åland i bolag bedrivs på svenska i styrelse-

rummen? Det pratas engelska, finska, åländska och andra språk. Vem lider av 

detta? Inte någon. Det ger arbetsplatser, kunskaper, utvecklingsmöjligheter, 

kontakter och det bygger upp nätverk som Åland behöver. Vi har instrumen-

ten att hålla marken under kontroll. Vi har instrumenten att hålla språket 

under kontroll och vi har intresse av att utveckla näringslivet utan att det in-

skränker på våra grundläggande rättigheter. Hur många på Åland är inflyt-

tade näringsidkare som så småningom har fått hembygdsrätt? Hur många 

småföretagare har inte startat upp för att skapa sig möjligheter när de har 

kommit från ett annat land och kommer att göra det? De kanske inte har nå-

gon stor styrelse som man behöver reglera men de är inte heller tvåtredje de-

lar ålänningar, utan de är inflyttade ålänningar, som blir hundra procent 

ålänningar.  

Jag inser naturligtvis att en parlamentarisk kommitté är tung, den har inte 

kommit överens om styrelsesammansättningen och då är det inte någonting 

att säga om detta. Landskapsregeringen ska hålla sig till det parlamentariska 

arbetet. Den här debatten ska fortsätta för den är viktig. Man talade om nä-
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ringsutveckling från frisinnad samverkans sida. Den delen ska också in i 

självstyrelsesystemet. Tack. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Kollegan Erland får ursäkta, men jag förstod inte i upp-

maningen till oppositionen om att vi måste säga i debatten vart vi ska 

gå? Jag upplever att vi har en enig kommitté, förutom på två punkter 

när det gäller näringsrätten, där liberalerna har reserverat sig. Vi har 22 

eniga punkter som har angivit vart vi ska gå. Spörsmålet går ut på varför 

vi inte går och när ska vi gå? Eftersom det har tagit så lång tid innan 

man börjar röra på påkarna.  

Kommitténs arbete genomsyrar att de begränsande instrument som 

vi har i regelverken ska vara kvar. Men man ska klargöra regelverken 

kring hur de används och när eventuella undantag kan göras.  

Svaret på vart vi ska gå har lagtinget enhälligt givit genom den parla-

mentariska kommittén, inte sant?  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Man kunde kanske travestera Karin Boye och säga att det 

är vägen och inte valet som är mödan värd. Jag ska inte prata för land-

skapsregeringen. Huvudsaken är ju att med förslaget till riktlinjer, som 

man har tagit, har man kanske inte gjort ett sjumilakliv men ett kliv.  

Flera här ifrån oppositionen har gjort den juridiska tolkningen att 

förslaget är ohållbart. Naturligtvis kan man inte dra det hela inför dom-

stol, utan man kan begära om det finns expertis lagtinget att lägga fram 

de förslag som man tycker att är bra. Jag tror inte att den här landskaps-

regeringen är så omöjlig att de inte skulle ta till sig olika förslag.  

När det gäller de 24 punkterna så har hela den här debatten gått ut på 

att regeringen har sagt att vi håller på att ta steg för steg för att komma i 

mål. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! I den här församlingen är vi 30 lagstiftare. Ju längre man 

är lagstiftare ju mer lär man sig om hur lagstiftningen ska utformas för 

att vara hållbar långsiktig. Därför är vi inte alldeles dilettanter inte hel-

ler de som satt i kommittén när det gäller lagstiftning. 

Jag skulle gärna fortsätta diskussionen med kollegan Erland om detta 

med tvåtredjedels majoritet som underlag för beviljande av näringsrätt. 

Det hade kommittén velat ha kvar som huvudlinje. Man är väldigt tyd-

ligt med att avsteg ska kunna göras. Man skriver att landskapsregering-

en ska ha möjlighet att göra avsteg på förutsägbara och tydligt objektiva 

kriterier. Man skriver att ju mindre man riktar sig till den åländska 

marknaden ju större är behoven av undantag, avsteg från huvudregeln. 

Är det ett företag som inte alls, t.ex. inom sjöfarten, riktar sig till den 

åländska marknaden så visar kommittén tydligt att avstegen kan vara 

väldigt stora till och med. Men om man enbart riktar sig till den 

åländska marknaden då måste man hålla tvåtredjedels kriterier. 

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag tycker det är bra att kommittén rör sig i min riktning. 

Dit är vi på väg, det tror jag absolut. Jag tror att företagandet är av den 

karaktären idag att det som styrelsen och ägarna gör ska inte samhället 

göra, annat än det som är kopplat till samhället, språket, anställnings-

förhållande och arbetsmarknadsregler osv.  

Om vi nu säger att kompromissen är en jättedispens. Att i allmänhet 

får man bestämma styrelsen själv. Litet undantag kanske vi kan hitta, 

om det behövs, så är vi på rätt väg också där.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Ärendet bordläggs till onsdagen den 15 september. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls onsdagen den 8 september kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum 

avslutades kl. 16.11). 

 



  47 

 

 Ålands lagting 
 

STENOGRAFISKT PROTOKOLL 
   

    

 

Plenum den 8 september 2010 kl. 13.00 

Plenum börjar ................................................................................................................................................................ 48 

Remiss ........................................................................................................................................................................... 48 
1 Godkännande av ändring av den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för 

fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter 
Republikens presidents framställning (RP 18/2009-2010) 

Remiss ........................................................................................................................................................................... 48 
2 Förslag till lag om ändring av 59a § i självstyrelselagen för Åland 

Republikens presidents framställning (RP 19/2009-2010) 

Remiss ........................................................................................................................................................................... 63 
3 Godkännande av avtalet med Antigua och Barbuda om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 20/2009-2010) 

Remiss ........................................................................................................................................................................... 63 
4 Godkännande av avtalet med Dominica om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 21/2009-2010) 

Remiss ........................................................................................................................................................................... 63 
5 Godkännande av avtalet med Grenada om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 22/2009-2010) 

Remiss ........................................................................................................................................................................... 63 
6 Godkännande av avtalet med Saint Lucia om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 23/2009-2010) 

Remiss ........................................................................................................................................................................... 63 
7 Godkännande av avtalet med Monaco om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 24/2009-2010) 

Remiss ........................................................................................................................................................................... 63 
8 Godkännande av avtalet med Kina för att undvika dubbelbeskattning och förhindra 

kringgående av skatt 
Republikens presidents framställning (RP 25/2009-2010) 

Remiss ........................................................................................................................................................................... 63 
9 Oljeutsläppsavgift 

Landskapsregeringens framställning (FR 23/2009-2010) 

Remiss ........................................................................................................................................................................... 65 
10 Energieffektivitetstjänster på energimarknaden 

Landskapsregeringens framställning (FR 24/2009-2010) 

Remiss ........................................................................................................................................................................... 65 
11 Inspire-direktivet 

Landskapsregeringens framställning (FR 25/2009-2010) 

Remiss ........................................................................................................................................................................... 73 
12 Skydd av havsmiljön och motverkan av översvämningar 

Landskapsregeringens framställning (FR 26/2009-2010) 

Enda behandling efter bordläggning ............................................................................................................................ 85 
13 Alkolås och elektroniskt körkort 
Sänkning av promillegränsen för rattonykterhet samt 

Förverkande av fordon vid grovt rattfylleri .................................................................................................................. 85 
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) 

För kännedom .............................................................................................................................................................. 100 
14 Turismutveckling och turismstrategi 

Ltl Camilla Gunells m.fl. spörsmål (S 6/2009-2010) 

Plenum slutar ............................................................................................................................................................... 100 



  

48 

 

Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande.  

Remiss 

1 Godkännande av ändring av den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållan-

den för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter 

Republikens presidents framställning (RP 18/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns? 

Diskussion. 

Ltl Mika Nordberg 

Herr talman! Jag har bekantat mig lite med lagframställningen som gäller 

godkännande av ändring av den europeiska överenskommelsen om arbets-

förhållanden för fordonsbesättningar. 

Idag finns det väldigt många småföretagare, näringsidkare inom trafik, 

t.ex. lastbilar. Den här lagframställningen gäller framförallt dem. Faktum är 

att idag finns det inte något krav på färdskrivare av den gamla modellen som 

är av analog modell. 

Det här lagförslaget som träder i kraft kräver att alltså en digital färdskri-

vare med all den utrustning som det kräver, vilket är en väldigt fördyrande 

kostnad för alla dessa småföretagare. 

I själva förordningen står det att unionen dock inte är part i överenskom-

melsen. Det finns inte unionslagstiftning om att tillträda eller iaktta överens-

kommelsen. 

Min uppmaning till lagutskottet är att de verkligen skulle sätta sig in i den 

åländska problematiken och förkasta själva lagförslaget i och med att lagen 

inte är praktisk genomförbar på åländska förhållanden med väldigt många 

småföretagare och korta transportsträckor. Det skulle vara en annan sak om 

vi skulle transportera gods emellan Paris och Hamburg, där man ligger ute på 

vägarna från morgon till kväll. Vi har inte sådana typer av körningar på 

Åland.   

Min uppmaning är att man verkligen tittar på det här och hör med småfö-

retagare hur de skulle drabbas.  

Talmannen 

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

Remiss  

2 Förslag till lag om ändring av 59a § i självstyrelselagen för Åland 

Republikens presidents framställning (RP 19/2009-2010)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns? 

Diskussion. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! Republikens president har skickat en proposition om ändring 

av 59a§ självstyrelselagen. Det här är en del i det så kallade inflytandefrå-

gorna som vi har diskuterat väldigt mycket och ingående här på Åland och 

alldeles särskilt här i Ålands lagting. 
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Vi hade egentligen fyra inflytandefrågor som vi ingående diskuterade och 

som vi har förhandlat med landets regering om att det måste bli bättre för 

Åland att göra sin röst hörd i EU-processen. En av dessa delar var subsidari-

tetskontrollen. 

Subsidaritetskontrollen tillkom av Lissabonfördraget. Subsidaritetskon-

trollen är de nationella parlamentens möjligheter att i ett tidigt skede reagera 

på kommissionens förslag om huruvida kommissionens förslag är förenligt 

med subsidiaritetsprincipen. 

Systemet bygger på att nationella parlament måste göra gemensam sak. 

Det är flera av de nationella parlamenten som måste förena sig i en protest 

för att det ska väcka gehör inom kommissionen. Det är en ganska stor och 

omfattande process. 

För självstyrelsen och för lagtinget har varit väldigt att också Ålands lag-

ting ska vara med i det här arbetet. Att Ålands lagting, så som vi ser det som 

ett nationellt parlament, också ska ha möjligheten att reagera och agera om 

det kommer ett förslag från kommissionen som inte är förenligt med subsidi-

aritetsprincipen. 

När vi förhandlade med landets regering om de olika inflytandefrågorna så 

antog regeringen ett principdokument. I det principdokumentet skrevs det in 

att subsidiaritetskontrollen också ska införas i självstyrelselagen. Det alltså 

det förslag som presidenten nu har skickat hit. Motsvarande lag ligger samti-

digt nu också i riksdagen. 

Själva texten i paragrafen är processad och diskuterad. Den är diskuterad 

mellan landskapsregeringen och justitieministeriet. Den är diskuterade mel-

lan landskapsregeringen och självstyrelsepolitiska nämnden och avsänd un-

der arbetets gång. 

Landskapsregeringen är nu nöjd med det här förslaget efter att också ha 

hört nämnden och fått klartecken. Det som vi ser som ett framsteg, efter 

många och ingående diskussioner, är att man har lyft in i texten följande; 

”lagtinget kan i frågor som hör till landskapets behörighet vill ge riksdagen 

ett motiverat yttrande”. Det är också en förstärkning, det är inte endast en 

åsikt, det är faktiskt ett motiverat yttrande. Det är också det som subsidari-

tetskontrollsprotokollet tar fasta på, att länderna kan ge sina motiverade ytt-

randen om man finner att ett förslag inte är förenligt med subsidiaritetsprin-

cipen. 

Det här är en ganska omfattande process. Det betyder för lagtingets del att 

man behöver dra upp praktiska riktlinjer för hur man ska hantera de här 

ärendena, vilket kanske redan har gjorts. Det kan som sagt bli en hel del mer-

arbete. 

Man måste också ha klart för sig hur man samarbetar med riksdagen ef-

tersom det är i samarbete med riksdagen som detta ska skötas. Riksdagen har 

gjort ändringar i sin arbetsordning för att anpassa arbetet i riksdagen där 

också Ålands medverkan finns intagen. Tack, herr talman. 

Vtm Gunnar Jansson 

Tack, herr talman! På den liberala lagtingsgruppens vägnar är det lätt att ta 

vid där lantrådet slutade. Överhuvudtaget är det väl att regeringen medverkar 

vid remissbehandlingen av presidentframställningar, inte minst i den här ty-

pen av framställningar. Vi har ju en lång rad presidentframställningar på da-

gens agenda. 
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Bakomliggande processen i framställningen förstärker sanningshalten i 

den gamla politiska doktrinen om att minns sedan. I politik får man inte 

makt, makten tar man sig. 

Den här processen bakom framställningen, innefattande regeringens pro-

position, utgör också ett bra exempel på samverkan mellan landskapsregering 

och lagtingets organ i självstyrelsepolitiska frågor, självstyrelsepolitiska 

nämnden. Det är ju inte någon hemlighet att nämndens ställningstaganden 

och råd till vår regering har påverkat innehållet i § 59a, såsom den är skriven 

i propositionen. "Lagtinget kan i frågor som hör till landskapets behörighet 

delge riksdagen ett motiverat yttrande om huruvida ett utkast till lagstift-

ningsakt för Europeiska Unionen är förenligt med subsidiaritetsprincipen. 

Lagtingets ståndpunkt skall tillställas Europeiska Unionens institutioner". 

Varför det då? Ja, om man går till avsnitt 2 i motiveringarna i de föreslagna 

ändringarna på sidan 3 så ser vi kärnan i resonemanget, som jag ser det. "Av-

sikten med förslaget är att förtydliga den statsförfattningsrättsliga grunden 

för samverkan mellan riksdagen och Ålands lagting. Denna samverkan ska 

ge lagtinget bättre insyn i EU:s lagstiftningsprocess och garantera att lag-

tingets ståndpunkter föreligger och är kända för riksdagen när den behand-

lar frågor som gäller subsidiaritetskontrollen." Detta är ett krångligt ord 

men vi vet alla vad det betyder. En lyssnare kan kanske ha lite svårt att orien-

tera sig. Subsidaritetskontroll är ju kontroll av respekt för närhetsprincipen. 

Texten fortsätter; " även för den händelse riksdagen och lagtinget skulle ha 

olika uppfattningar om förslaget till rättsakt ska lagtingets ståndpunkt 

framgå av Finland ställningstaganden, som tillställs EU:s institutioner." 

Det här är alltså någonting som återfinns i sista meningen i paragrafen.  

Här kan man också lägga märke till den konstitutionella ordning som rå-

der i vårt rättssystem. En bestämmelse av grundlagsnatur är som sådan till-

lämplig. Den behöver inte någon materialisering, tolkning eller förklaring. 

Om det inte finns någonting annat än själva grundlagen så ska den som sådan 

tillämpas. Det här blir gällande rätt, om riksdagen antar lagen och lagtinget 

fattar ett motsvarande beslut. Då har vi åter en gång slagit fast den hävd 

vunna och fortfarande viktiga princip som återfinns på föregående sida, i 

sista stycket före avsnitt 2. Det är också värt att citera; "Ålands lagting har 

enligt Finlands grundlag och enligt behörighetsfördelning i självstyrelsela-

gen för Åland lagstiftning behörighet inom de områden som anges i själv-

styrelselagen. På dessa områden företräds den åländska befolkningen av 

Ålands lagting." Där kunde man kanske tillägga "enligt självstyrelselagen", 

men det är självklart. "Landskapets lagstiftningsbehörighet är oberoende av 

riksdagens. Lagtinget och riksdagen utövar sålunda lagstiftningsmakt inom 

sina behörighetsområden parallellt och oberoende av varandra". Det är en 

klar och tydlig text. Den liberala lagtingsgruppen är för den här ändringen. Vi 

gillar sättet varpå den har beretts. Tack, herr talman.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! När detta var upp till diskussion i självstyrelsepolitiska 

nämnden diskuterade man då någonting om tidsaspekten när det gäller 

samordningen mellan riksdagsarbetet och lagtingsarbetet? Jag vet att 

det var uppe för länge sedan när jag var med nämnden. Hur ser man på 

möjligheten att kunna fatta nödvändiga beslut samtidigt som riksdagen 
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processar. Vad händer om det råkar vara sommaruppehåll eller någon-

ting sådant? 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Ja, det diskuterades ingående, därför att själva kommuni-

kationen med EU-kommissionen är bunden vid en viss tid, ett visst antal 

veckor. Därför är det väldigt viktigt för att det här ska fungera sålunda 

att det i lagtinget finns motsvarande beredskap som i riksdagen. Att 

också under uppehåll ha jour, ett organ, sannolikt självstyrelsepolitiska 

nämnden, som på lagtingets vägnar utövar denna kontroll.  

Riksdagen stora utskott har jour, vilket jag har erfarenhet av. Det är 

helt nödvändigt för att det här ska fungera, just på grund av de tidsbe-

stämmelser som omger hela kontrollförfarandet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! För egen del är jag övertygad om att vi på vårt bord 

har en fråga som är mera av principiell formell karaktär än ett ärende 

som kommer att ha någon praktisk betydelse för detta parlament. Vi 

måste naturligtvis se till att vi har de formella strukturerna i skick. 

När det gäller den praktiska hanteringen, förväntar sig vicetalmannen 

att lagutskottet också ska en åsikt om hur vi i praktiken ska klara av att 

handlägga denna typ av ärenden? Vi kommer att bli ytterst få, vilket 

gjorda undersökningar visar bland annat i Sveriges riksdag. De ärenden 

där man ifrågasätter kommissionens agerande är ytterst få. Trots det 

bör vi ha en struktur så att vi klarar av ärendena. Förväntar sig vicetal-

man att vi även ska gå in på de frågeställningarna?  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Ja, jag förväntar mig att lagutskottet också hanterar den här frågan med 

det allvar och den tyngd som den förtjänar. 

Just nu pågår en översyn av lagtingsordningen och lagtingets arbets-

ordning. Jag ser det som uppenbart att vi behöver rycka in handlägg-

ningsregler i dessa grundläggande akter, lagtingsordningen och arbets-

ordningen, vad gäller hanteringen av den här typen av frågor. Det är vik-

tiga saker. Det är mycket viktiga lagstiftningsfrågor i EU. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Subsidaritetskontrollen var en av fyra punkter som diskuterades in-

för det beslutet till bifall eller inte till Lissabonfördraget. 

Det är säkert känt för alla här i huset och också för många i samhället att vi 

var väldigt tveksamma. Vi var också negativa att gå med på ett bifall till Lis-

sabonfördraget utan att inflytandefrågorna är i hamn, även när det gäller den 

här frågan.  

När vi fick ta del av förslaget som fanns i självstyrelsepolitiska nämnden, 

så var vi också tveksamma till den texten. På mitt förslag gick självstyrelsepo-
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litiska nämnden in för att man skulle frångå den då tilltänkta skrivningen att 

man skulle ges möjlighet från Ålands lagting att ge sin ståndpunkt.  

Min argumentation och mitt motiv, vid tillfället när lagtinget hade samråd 

med landskapsregeringen, att ändra det till att man skulle få ge ett motiverat 

yttrande var att man ska ha samma terminologi eftersom det är två beslutade 

organ som bestämmer dessa saker på samma nivå. Därför ska man också ha 

samma terminologi så att inte vårt parlament blir degraderat. Därför är det 

viktigt att det här är på samma nivå och att man använder samma termino-

logi. 

Jag är väldigt glad att hela självstyrelsepolitiska nämnden gick in för det. 

Och att det också har fortsatt i den här lagframställningen, som lyder på det 

här sättet. Man har ju i det tredje stycket föreslagen lydelse, vilket jag tycker 

att är viktigt att finns med. På de områden där Ålands lagting har suverän 

lagstiftningsrätt där ska det automatisk komma till Åland.  

Det är också väldigt viktigt att lagutskottet ger ett förslag på hur man i lag-

tinget ska hantera dessa ärenden. Det gäller både översättning, "early war-

ning" och hela apparaten med subsidaritetskontrollen.  

Vi har inte någon ifrån vår sida i lagutskottet. Men så här långt är vi nöjda 

med den framställning som nu ligger. Vi förväntar oss också att lagutskottet 

kommer med förslag på hur man i fortsättningen ska hantera dessa ärenden 

inom lagtingets struktur. Tack. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack, herr talman! I ett läge där självstyrelsepolitiska nämndens ordfö-

rande, sittande talman inte kan ta till orda, så kan jag bara bekräfta på 

nämndens vägnar att precis så här gick det till som vtm Gun-Mari Lind-

holm redovisade.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Tack för det. Jag är väldigt glad att nämnden gick in för det här. När jag 

gick på mötet så var jag ganska övertygad om jag skulle bli ensam. Man 

brukar ibland inte sätta ner foten i självstyrelsepolitiska ärenden när det 

verkligen skulle gälla att vara på vågens framkant. I andra sammanhang 

säger man att man är det. Men när det verkligen gäller då drar man sig 

ofta tillbaka. Men jag är glad för att vi kunde enas om den här frågan.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Som flera redan har sagt så är det här är en av de fyra klassiska 

inflytandefrågorna som vi har debatterat mycket i den här salen. Lantrådet 

sade att det här var väldigt viktigt. Jag har hela tiden sagt att när det gäller 

subsidaritetskontrollen så är det den minst viktiga frågan av de fyra inflytan-

defrågorna. Vi vet att vi har talerätten delvis löst. Vi vet att vi inte har någon-

ting när det gäller de viktiga frågorna om EU-parlamentsplatsen och delta-

gande i ministerrådsarbetet. Nu har vi den här framställningen om subsidari-

tetskontrollen. Varför kommer man då så långt till mötes ifrån rikssidan när 

det inte går när det gäller de frågor som vi skulle ha lite nytta av? Den natur-

liga förklaringen är ju att det här inte har så stor betydelse. 
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Jag är väldigt tveksam till om resurserna kommer att räcka till att följa upp 

det här? Att reagera före EU-handlingar blir en rättsakt. Vi har det svårt att 

klara av EU-hanteringen redan när det har blivit en rättsakt. Jag är nog 

ganska tveksam till det här. Erfarenheter har visat att det här instrumentet 

används ganska lite av de stora nationalstaterna, som ju de facto har helt 

andra resurser än vad vi har. 

Jag vill göra en liten utvikning. Det här visar hur tungrott vårt nuvarande 

självstyrelsesystem är. För att det här ska kunna träda ikraft så måste det be-

handlas av två riksdagar. Vi måste ha ett val emellan och det måste behandlas 

av lagtinget med kvalificerad majoritet. Vi ska ha klart för oss att det är bra 

att vi har detta tungrodda system för annars kanske vi hade blivit av med 

självstyrelsen för länge sedan. Samtidigt visar det på att om man vill göra en 

mindre förändring så är det precis samma process. Det leder till en oerhörd 

stelhet, enligt mitt synsätt. 

Vtm Gunnar Jansson citerade det sista stycket på sidan 2 före punkt 2, han 

sade att den texten är klar och tydlig och att det gillades av liberalerna. Tex-

ten är mycket bra. Det sägs att landskapets lagstiftningsbehörighet är obero-

ende av riksdagens. Det skriver man själv här i en presidentframställning. 

Om man tittar lite längre ner i texten i punkt 2 så ser man att när det gäller 

subsidaritetskontrollen så ska Ålands lagting kopplas, notera kopplas till 

den subsidiaritetskontroll som riksdagen utövar. Det finns inte något mera 

snack om oberoende lagstiftningsbehörighet på den åländska sidan när det 

kommer till konkreta åtgärder. Det tycker jag att man kan notera i lagutskot-

tet när man tittar på det här.  

Herr talman! Till sist det som jag är lite förvånad över att inte någon har 

tagit upp. Ser vi på 59a § så är den i stort sett identisk med hur den har varit 

tidigare. Det tilläggs att man nu har möjlighet att ge ett motiverat yttrande, 

som nämndes av bland annat lantrådet. 

Ser vi på texten så står det i första meningen; "landskapregeringen har 

rätt att delta i beredningen vid statsrådet av Finlands ställningstagande till 

beslut som fattas inom EU". Går vi längre ner så ser vi att " landskaprege-

ringen ska också på begäran ges tillfälle att delta i Finlands delegations ar-

bete med frågor, som enligt denna lag hör till landskapets behörighet, ut-

reds inom EU." Det här är ju bra men det finns ett litet, litet problem. Det vet 

vi alla som sitter i det här rummet, allt arbete i båda instanserna sker på 

finska. 

Jag vill rikta en uppmaning till lagutskottet att man tittar på den här pro-

blematiken. Vi kan inte bara sopa det under mattan och låtsas att det inte exi-

sterar. Det betyder att åländska politiker och åländska tjänstemän måste 

bryta mot självstyrelselagens anda och mening för att de ska kunna ta del i 

det här arbetet. Jag hoppas att alla är medvetna om hur pass illa det är. Det 

betyder att hela självstyrelsesystemet inte fungerar när det gäller de här frå-

gorna. Det betyder också att de ursprungslöften som Finland gav för att få 

överhöghet över Åland fungerar inte, dvs att Åland ska fungera på svenska.   

Vtm Gunnar Jansson sade att makt får man inte, makt tar man sig. Jag 

hoppas verkligen att lagutskottet tar sig lite makt och synar den problemati-

ken riktigt på allvar och förhoppningsvis kommer med ett förslag på hur 

Åland ska kunna sköta sina EU-frågor på vårt eget språk i framtiden, med 

den här kopplingen av, apropå att landskapets lagstiftningsbehörighet är helt 

oberoende.  
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Vtm Gunnar Jansson, replik 

Herr talman! En detalj i det i övrigt förtjänstfulla anförande av kollegan 

Anders Erikssons anförande. En ändring av grundlagen är tungrodd om 

man använder den metod som talaren nämnde. Själva ikraftträdelsebe-

stämmelsen utesluter inte alls den snabba handläggning som grundla-

gen medger, dvs brådskande förklarande med femsjättedels majoritet 

och därefter godkännande med tvåtredjedels majoritet. Jag förmodar, 

med erfarenhet i ämnet, att riksdagen väljer det snabbare förfarande nu. 

Frågan är politiskt ganska odramatisk.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är riktigt, det är en detalj, vtm Jansson. Det håller jag med om. Jag 

har inte jag någon brådska med det här ärendet. Jag tror inte det kom-

mer att ha så stor betydelse i praktiken. Vi lämnar detaljerna.  

Svenskans vara eller icke vara är långt ifrån en detalj för mig. Hur ser 

vicetalmannen på den frågan? Hur ser man på det ifrån landskapsrege-

ringens sida? Ska vi inte så småningom börja ”sätta katten på bordet”, 

som sittande talman brukar säga. Det här fungerar ju inte i praktiken, 

inte på svenska i varje fall.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Herr talman! Eftersom replik inte få innehålla fråga så kan jag naturligt-

vis inte besvara en omvänd fråga.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag ska inte fråga utan bara konstatera att så kan man också slippa svara 

på en fråga.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Ända sedan EU:s tillkomst har ju organisationen kritiserats för 

att den är toppstyrd. Det är centralstyrning, särskilt den demokratiska kon-

trollen, via parlamenten, inte är tillräcklig. Det är ett överstatligt samarbete 

på regeringsnivå. Man har kritiserat det demokratiska underskottet under 

EU:s tid. I samband med Lissabonavtalet vidtogs en rad åtgärder för att 

minska på det demokratiska underskottet. En sådan åtgärd var till exempel 

att åstadkomma folkomröstningar om det var 1 miljon människor som teck-

nar under en namninsamling. EU-medborgarna skulle kunna få mera infly-

tande direkt över unionen. 

Ett annat sätt att öka demokratin var att man införde subsidaritetskontrol-

len så att de nationella parlamenten skulle kunna påverka lagförslagen redan 

innan kommissionen lämnade dem.  

Vi har många gånger hört här att vi inte har haft något inflytande över till-

komsten av lagförslagen. Detta skulle då skapa sådana förutsättningar. Det är 

det som är avsikten med subsidaritetskontrollen, ge de nationella parlamen-

ten både inflytande och ansvar över unionens lagstiftning. 

Om man då står här och säger att det här bara är formaliteter och det här 

ska vi inte utnyttja, då är man aktivt med och cementerar det demokratiska 

underskottet. Att stå här och säga att vi inte ska utnyttja det här är ju att kon-

statera att det var ett alldeles onödigt arbete som vi gjorde för att öka vårt in-
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flytande via Finlands riksdag. Jag har svårt att förstå logiken i det prat som 

vissa ledamöter här för. 

Om man lever i grunden på att vara med EU så är alla reformer, också de 

som kanske skulle bidra till att öka demokratin, dåliga. Om allt är dåligt som 

kommer från EU, om man har den inställningen, då är det risk för att man 

kastar ut i barnet med badvattnet. 

Jag kan hålla med om att det är väldigt oklart hur lagtinget och regeringen 

ska använda sig av subsidaritetskontrollen.  

Om vi utgår ifrån att det här är någonting som vi aktivt ska använda oss av 

och inte bara för att det är viktigt för att vi i ett tidigt skede ska försöka på-

verka lagstiftningen, eftersom vi så ofta tycker att kommissionen går för långt 

i sin detaljstyrning. Då är detta sättet för oss att motverka en sådan fortsatt 

politik. Vi har också det ansvaret. Hur ska det då ske i praktiken? Det kräver 

just resurser. Det kräver resurser på lagtingets kansli, det kräver kompetens 

och det kräver politiskt arbete. Det betyder obevekligen att lagtingsledamö-

terna kanske inte kan ha så korta arbetstider som man hittills har vant sig 

vid. Det kräver mer arbete. Allt är ju beroende av hur den här ordningen i 

praktiken ska genomföras.  

Tillsvidare har inte det system som vi har nu, lagtingets parlamentariska 

kontroll, av olika lagförslag från EU fungerat. Man kanske borde ta in detta i 

ett större sammanhang. Men, oberoende av detta, när vi nu har det här in-

strumentet att påverka så ska vi utnyttja det. Vi måste nu se framåt och inte 

älta hur det var när vi hade debatten om de fyra inflytandefrågorna. 

De partier som inte vill utnyttja detta de må väl sitta passiva när vi grans-

kar lagförslagen. För min del tycker jag att man inte kan sitta här och gnälla 

över att kommissionen går för långt i detaljstyrningar om man inte bryr sig 

om att på förhand påpeka att det här är en överskridning av subsidiaritets-

principen. Ansvar och inflytande måste kopplas i den här frågan. Då blir vi 

mera integrerade i EU-arbetet. 

Om vi nu tänker oss hypotetiskt att lagtinget har ett fungerande system för 

att utföra subsidaritetskontrollen och så tycker vi att ett förslag går för långt, 

att inte EU ska blanda sig i det, det här är vår behörighet och det här vill vi 

sköta själva. Då ska vi naturligtvis ge uttryck för detta och Finland ska då be-

akta detta i sitt ställningstagande. Men vad händer sedan? Vi har en del män-

niskor som har till uppdrag att sköta åländska intressen i EU. Men för mig 

verkar det oklart hur dessa personer agerar i enlighet till den politik som bed-

rivs på Åland. Vi har representation i Finlands delegation i Bryssel. Vi har re-

presentation i regionkommittén. Nu har vi också har ett visst politiskt infly-

tande via EU-politikern Kalle Haglunds åländska assistent. Minister Alexan-

der Stubb lovade att vi skulle kunna ha en åländsk tjänsteman i det kom-

mande EU:s utrikesministerium. Det börjar finnas en hel del ålänningar på 

plats i Bryssel. Men på vems uppdrag jobbar de? Vem är det som dagligen ser 

till att de drar åt samma håll? Vi har ingen EU-minister, som jag länge har ta-

lat för. Det skulle vara någon som samordnar insatserna. Om lagtinget säger 

att det här förslaget går för långt, det här är vi emot och det här vill vi inte ha, 

då ska den frågan härifrån lagtinget drivas vidare av regeringen till att alla 

tänkbara personer som har möjligheter att påverka i Bryssel. Vi kanske måste 

ha en egen delegation av något slag på plats i Bryssel för att samordna arbe-

tet. 
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Herr talman! Det här är inte att ta Lissabonavtalet på allvar. Det är inte 

heller att ta sitt parlamentariska på allvar om man nu konstaterar, när vi får 

den här möjligheten att ta ställning till lagförslagen, att det här inte är någon-

ting värt, det är bara en formalitet och det här ska vi inte bry oss om. Jag har 

den exakt motsatta uppfattningen. Tack, herr talman.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! När det gäller kollegan Sundbacks allmänna synpunkter 

om bristande intresse hos lagtingsledamöterna i de viktiga i EU-

frågorna så håller jag i stort sett med. Det är just så och det får vi lite 

skämmas för.  

Däremot när det nu gäller sakfrågan så var jag för några år sedan nere 

i Berlin på Bundesrat. Tyskland är ju en federation med åtskilliga delsta-

ter. Bundesrat är parlamentet för delstaterna. De har gjort en utredning, 

angående hur många förslag för ett år, ca 2000 EU-lagstiftningar, som 

skulle vara intressanta för delstaterna ur subsidiaritets synpunkt. De 

kom fram till att det var fyra eller fem av 2000, 2- 21/2 promille. Jag 

tror inte att det blir så väldigt stor belastning på lagtinget i den här frå-

gan så att vi behöver diskutera arbetstider och annat i sammanhanget. 

I de frågor som kommer så måste vi naturligtvis vara engagerade. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är möjligt att det inte är så många ärenden som är i relevans för 

Åland och Ålands befolkning. Men, det är arbete att söka en nål i en hös-

tack. Att kunna kartlägga och hitta de förslag som är av stor betydelse 

för Åland. Det bristande intresset tror jag beror på att vi har en dålig or-

ganisation och struktur när det gäller att ta ställning till de olika rättsak-

ter som kommissionen producerar. Vi får ju listor som delas ut månatli-

gen, men därvid stannar det. Det finns en viss variation mellan utskot-

ten. Det är inte bra att det är på det sättet. För att vara heltäckande 

borde ju alla utskott ha system som fungerar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Vi ska ju inte strunta i subsidiaritetsprincipen. Bästa 

ltl Sundback, vi måste inse våra begränsningar. Jag hoppas att vi i lagut-

skottet kan ha hörande från Stockholm och Helsingfors som är parla-

mentariskt ansvariga, så ledamoten får en uppfattning om vilket merar-

bete den här principen skapar i det praktiska livet. I synnerhet för ut-

skottsansvariga tjänstemän. Den ringa nyttan av principen kontra mer-

arbetet det medför, det är där som vi måste vara ytterst försiktiga i och 

med att vi ansvarar för det här lagtingets möjligheter att fungera i prak-

tiken. 

I motsats till ltl Sundback vill jag säga att det är ju när vi ser embryot 

till en lagstiftningsakt som vi ska agera. Det är ju därför som vi har 

tjänstemännen, som ledamoten räknar upp, på plats i Bryssel. För att de 

ska följa med processen och påverka varje steg.  
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Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag vet inte om vi pratar om samma sak? Subsidaritets-

kontrollen kommer in i ett väldigt tidigt skede och det är ju därför man 

har den. Om det finns tillräckligt många medlemsländer som proteste-

rar och säger att det här lagförslaget överskrider subsidiaritetsprincipen 

så måste ju kommissionen göra någonting nytt. Det är ju hela det demo-

kratiska underskottet att man regionalt eller nationellt tycker att man 

inte har tillräckligt med inflytande över den överstatliga regleringen. 

När man nu får ett sådant instrument så måste man ju utnyttja det. Ty-

värr tror jag att vi inte kan få så hemskt mycket nytta av att jämföra oss 

med Sverige och Finland. Vi måste tänka själva. Det är jag beredd att 

göra. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det här utan att förringa ledamo-

tens insyn i hur EU-arbetet fungerar. Låt mig ta ett enkelt exempel. I 

måndags hade vi, på våra bord här i plenisalen, tre listor med EU-

initiativ som kommissionen aviserar att man kommer att jobba med. I 

dessa listor hittar vi bland annat snusfrågan och sjöfarten. Det är klart 

att det är våra tjänstemän i Bryssel, tillsammans med EU-enheten inom 

landskapsregeringen, som ska följa med processen, och inte göra en in-

sats när lagstiftningsakten är klar om några månader för att se om 

kommissionen har agerat inom ramen för sina befogenheter. Det är nu, 

när man vet att man ens har tankarna i kommissionen, som vår EU-

enhet och Brysselrepresentanter ska agera. Det arbete som läggs ner 

ibland annat i Stockholm måste vi ta till vara. Det ger hela helheten, se-

dan kan vi självständigt göra en tolkning av vår behörighet, vilket vi 

själva klarar av.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Den åländska problematiken är att det kommer för sent in i alla proces-

ser vad gäller EU. Det betyder att vi måste vara med ända från början 

och följa upp det hela. Men, det saknas politisk struktur för att politiskt 

styra det här. Man kan inte tänka sig att några tjänstemän nere i Bryssel 

tänker; det här vill nog lagtinget säkert att jag ska göra någonting åt. De 

är där på uppdrag av landskapsregeringen, eller hur de nu är tillsatta. Vi 

har inte någon EU-politik. Vi har något slags administrativ system, där 

man tycker att tjänstemännen ska sköta en stor del av de politiska be-

dömningarna. Det är lite som i kommunen, det är tjänstemännen som 

ska sköta arbetet och sedan kommer man in och fattar beslut eller bord-

lägger. Men det här funkar inte så. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! Vi pratar också väldigt ofta och väldigt mycket om kanalerna. 

Inflytandeprocessen och inflytandefrågorna handlar om att vi ska ha kanaler 

att kunna påverka i olika skeden i beredningen av EU-frågorna. Det finns alla 



  

58 

möjligheter, både för oss i landskapsregeringen och för lagtinget att diskutera 

substantiella frågorna. Till den delen håller jag inte med ltl Sundback om att 

vi inte har en politisk organisation. Vi har kanaler för olika sätt att påverka. 

Vi har ett system för hur vi jobbar. Själva stommen i vårt arbete är det med-

delandet som lagtinget årligen får. Jag tycker ändå att vi har blivit lite bättre 

på att prioritera de viktiga frågorna, vilket vi har varit rörande eniga om här i 

lagtinget, mellan lagtinget och landskapsregeringen. Vi måste bli bättre på att 

prioritera, vi måste bli bättre på att välja de viktiga frågorna, där vi med våra 

begränsade resurser tar kamp och strid för de åländska frågorna.  

Meddelandet tar upp ett femtontal frågor. Vi har det systemet i landskaps-

regeringen att när det kommer en grönbok eller ett annat ärende så kan man 

gå till lagtinget med samrådsförfarande eller informationsärende och på så 

sätt få den parlamentariska förankringen. Det finns också möjlighet för lag-

tingets utskott att begära in ministrar och tjänstemän för att diskutera EU-

frågorna. Vi har de här möjligheterna. Vi måste också greppa de möjligheter-

na och ta tillvara dem.  

Jag tycker att vi har tagit steg vidare. Jag tycker att vi också tillsammans 

ytterligare kan ta steg vidare och faktiskt diskutera de substantiella frågorna.  

Ltl Harry Jansson var inne på sjöfart, snus, vårjakt och jag kan nämna tio 

frågor som vår representant i Bryssel har absolut daglig kontroll över. Hon 

följer varje sak som sker inom de viktiga frågor, som vi har prioriterat.  

Vi har mycket arbete att göra och det finns många saker ännu att ta tag i. 

Jag tycker ändå att vi är på gång. Vi har system för det.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tycker att det var en administrativ byråkratiskt pro-

cessbeskrivning. Men det gör inte politiken mera effektiv. Det här anfö-

randet hade egentligen ingenting med subsidaritetskontrollen att göra. 

Det var liksom en gammal diskussion. 

Vilka fem nya frågor har lantrådet på sin EU-politiska lista? Vad är 

aktuellt? Vad är det som man driver? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag svarade upp på den diskussion som ltl Sundback förde in 

oss i; huruvida det finns någon politisk diskussion i de här frågorna. Jag 

pekade på att det visst finns det. Subsidaritetskontrollen är ytterligare 

en kanal som vi kan använda för att försöka påverka. Vi står för innehål-

let. Det finns alla möjligheter att föra de här politiska diskussionerna. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag har inte kritiserat att det inte finns kanaler. Jag har 

framhållit att det saknas en sammanhållen daglig EU-politik. Nämn nya 

frågor, som EU initierar, som möjligen kommer att beröra Åland? Jag är 

säker på att inte någon i regeringen har någonting sådant att komma 

med. Det är tokigt. Vi kommer aldrig att vara i tid om man inte redan nu 

vet vad man ska ta tag i.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det finns en sammanhållen EU-politik som årligen debatteras i 

lagtinget via vårt EU-meddelande. Där finns frågor som är aktuella. Lag-
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tinget har också möjligheter att dra upp politiska riktlinjer för hur vi ska 

jobba vidare. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Talmannen önskar påminna om att ärendet handlar om presidentframställningen om 

självstyrelselagens 59a §. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag hoppas att den påminnelsen inte gällde mig, för det var den jag 

tänkte prata om.  

När det gäller det sistnämnda replikskiftet så kan jag hålla med när 

det gäller EU-frågorna och subsidaritetskontrollen att prioritering är A 

och O. Jag håller helt med lantrådet. Annars kommer vi att drunkna i 

EU-hanteringen. Det gäller att prioritera väldigt noggrant. 

När det gäller att delta i beredningen av EU-frågorna på den finska 

sidan så vet vi att den sker på finska. Jag har själv flera gånger varit med 

på möten för snart tio år sedan. Jag vet att det bara blir värre och värre. 

Varför säger inte lantrådet någonting om den frågan? Det verkar som 

om man inte vill diskutera det. Vi har ett stort problem här. Hur tänker 

man tackla det ifrån landskapsregeringens sida? Hur ser man riktigt på 

detta?  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Den frågan debatterade vi nog ganska ingående när vi hade 

meddelandet sist. Då pratade vi just om ministerrådsarbetet, som är 

landskapsregeringens kontakter till regeringen. Vi har problem med 

svenska språket och att hantera det. Vi sköter det genom översättningar 

och tolktjänster.  

När det gäller subsidaritetskontrollen så kommer förstås samma pro-

blematik att finnas där. Men det är samma sak, kontakterna till riksda-

gen måste skötas via översättning och tolktjänster.  

Kommissionens förslag som kommer hit ska komma på svenska till 

Ålands lagting. Då hanterar man det i Ålands lagting på svenska, man 

ger sitt motiverade yttrande till riksdagen på svenska. Har man munt-

liga kontakter så sköter man dem på svenska. Man får då ta åt till tolk-

tjänster om det inte går på någonting annat sätt.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller den här problematiken, översättningar i all ära, men man 

får höra från den finska sidan att det inte finns resurser och inte tid. Är 

det då vi från åländsk sida som ska stå för översättningen för att det ska 

fungera? Då pratar vi om beredningsmaterial. När det gäller subsidari-

tetskontrollen ska vi in i processen väldigt tidigt, när det inte finns fär-

diga dokument. När det gäller de officiella handlingarna så kommer pre-

sidentframställningar och annat tillsvidare på svenska. Men problemet 

är när vi ska ta del i arbetet bakom, när vi ska ta del i statsrådsbered-

ningen och när vi ska ta del i den finska delegationen, så som det sägs 

att vi har möjlighet att göra i 59a §. Där klarar vi oss inte mera på det 

svenska språket, vilket vi måste våga lyfta upp. 
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Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Det är definitivt inte någon som är rädd, åtminstone inte jag, att lyfta 

upp den här problematiken. Det gör jag ofta och regelbundet. 

När det gäller subsidaritetskontrollen så är jag övertygad om att lag-

tinget kommer att hitta ett bra arbetssätt gentemot riksdagen, och att 

man kommer att sköta det arbetet på svenska.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag kommer att behandla den här frågan i lagutskottet, till-

sammans med övriga utskottsmedlemmar. 

Den här sista frågan är lite intressant tycker jag. Den kan vara bra som en 

inledning till det som jag tänkte säga, Ålands position i förhållande till EU. 

Situationen förändras ju även om det kanske inte är så mycket.  

Om jag har förstått saken rätt så kommer kommissionens förslag att sam-

las i en databas. Den databasen kommer att finnas på de språk som EU an-

vänder, dvs både svenska och finska. Vi kommer nu in i ett sådant skede att 

det är därifrån som vi ska agera. Vi ska agera genom att delge riksdagen våra 

motiverade synpunkter. I de andra inflytandekanalerna är det ju frågan om 

gemensam beredning och då har vi språkproblematiken. Vi ska ta upp det här 

i lagutskottet som en särskild sak.  

Jag noterade Anders Eriksson ordval när det gäller hans syn på den här 

frågan. Han sade att vi ska ”koppla upp” oss till riksdagen. Min åländska 

ryggmärg reagerade lite på det. Vi ska väl koppla upp oss till vår befolkning i 

första hand. Regleringen till riksdagen är en annan sak. När det gäller den 

praktiska hanteringen, om vi ska vara uppkopplade och så vidare, kan man 

diskutera. När det t.ex. gäller regeringspropositioner så har vi en parallell be-

redning. Där kan man säga att vi är uppkopplade av tvingande skäl. 

När det gäller subsidaritetskontrollen får vi ett nytt administrativt system 

som vi ska hantera på ett smart sätt. Idag får vi månadslistorna, för egen del 

får jag dem elektroniskt, vilket betyder att man kan söka. Man kan gå till 

EUR-lex. och söka till exempel på sjöfart, tobak eller snus. Då finner man 

väldigt lite i denna höstack, väldigt få nålar. Det är ju det som är problemet, 

det finns massor av frågor. Vi har endast några få. 

Jag tycker det är en felaktig bild att vi inte följer med i EU-processen. Det 

gör ju alla tjänstemän. Snusfrågan har varit problematisk, men just för att vi 

var tidigt ute och försökte styra åt vårt håll så kunde vi hålla snusförsäljning-

en, som inbringar stora inkomster, kvar i åtta år. Ltl Gun Carlson, som var 

med i den tiden i social- och miljöutskottet, vet att utskottet kämpade mot 

landskapsregeringen som sade att vi inte kan göra det här. Och vi sade att vi 

ska göra det, vi ska försöka. Så är det ofta i politiken.  

Herr talman! Jag ser problematiken att vi har två block av frågor. Det ena 

är det formella. Många här har frågat om vi kommer med anvisningar om hur 

man ska bygga upp de administrativa systemen. Det är klart att vi kommer att 

titta på det. Det är en sak. De administrativa systemen kan fungera bättre när 

vi har en databas för alternativa förslag och det finns en anvisning om hur 

man ska gå tillväga via riksdagen. Vi ska alltså delge riksdagen våra syn-

punkter.  
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I och med detta har vi en annan sak, Ålands position i EU överhuvudtaget. 

Bakgrunden är att vi från början hade ett EES-avtal, då var och kopplingen 

till EU mycket minimal. Det var en förvaltningsprocess där vi kunde delta. 

Vår koppling var till Finland, indirekt till EU via Finland.  

När vi fick EU-anslutning då kom det vissa frågor som gjorde att våra ka-

naler till EU tog ett steg framåt genom vår representation i Finlands repre-

sentation. Där vi har en tjänsteman som har tämligen vidsträckta befogen-

heter när det gäller Coreper osv.  

Efter detta fick vi 9 kap. i självstyrelselagen där beredningen finns med, 

genomförandet 59b finns med, föredragsbrott i 59c och nu har vi 59d på bor-

det. Vi har alltså inte haft någon direkt koppling till rådsprocessen tidigare. Vi 

har procedurförankringar i själva bearbetandet. Vi kan delta i rådsmötena i 

Finlands delegation, ibland till och med vid det så kallade bordet i det inre 

rummet. Där finns språkproblematiken men också möjligheterna. 

När det gäller domstolen så har vi faktiskt gjort ett framsteg. Vi har en 

koppling som man kan sammanfatta med egen talan, dvs Åland har i och med 

detta blivit en institution, en sorts mini institution, genom att vi är en region 

som för vår egen talan. Det är en positionsförflyttning framåt. 

Sedan har vi också i 59c § detta med Ålands nationella ansvar. Det är en 

ganska intressant formulering, tycker jag, att vi har ett nationellt ansvar. Fin-

land har ansvar gentemot domstolen men Åland har en särskild roll. Vi har 

alltså en liten fot inne i den dörren, som kanske inte är så positiv. Det hand-

lade bara om när foten kommer i kläm, fördragsbrott där vi själva ska betala. 

Stämningen var den i lagtinget att vi ska stå för våra egna fel. Vi har också fått 

det inskrivet att det ska vara i proportion till betalningsförmåga. 

Ett öppet fält, ett svart hål är parlamentsprocessen. Några av er var här i 

lagtinget 1996-1997, i april. Då var liberalerna mycket, mycket kritiska till 

förhandlingarna om EU-fördraget. Amsterdamfördraget ställde hela EU-

processen på en helt annan bog. Istället för rådsprocessen och regeringarna 

fick parlamentet en stark ställning. Där tappade vi demokrati. Vi fick ett un-

derskott som egentligen har funnits med hela tiden. 

Nu har vi, för första gången, fått en liten tråd från EU till parlamentet lag-

tinget. Lagtinget är vår grund. Befolkningen på Åland representeras enbart av 

lagtinget i våra behörighetsfrågor. Vi har ett parlament här och ett parlament 

i riket. Ur det perspektivet är det att vi ska delge våra synpunkter till riksda-

gen inte en så stark tråd, men det är i alla fall en tråd.  

Nästa steg i utvecklingen är att Åland ska betraktas i formell mening, 

såsom det också står i vissa protokoll till Lissabonfördraget, som ett nation-

ellt parlament, dvs erkänt parlament. 

En sak till som vi fick i december förra året, en deklaration om Ålands in-

ternationella status i Coreper, högsta tänkbara EU-nivå. 

Om man går tillbaka till 1993 och tittar på EES-processen och EU-

processen så har vi gjort framsteg. Det är ju så. Precis som i jordförvärvslagen 

så sätter man inte önskemålen på bordet och tror att man ska få allt på en 

gång. Steg för steg har vi nu kommit fram till att vi är en del av Europas 

parlamentariska system när det gäller subsidaritetskontrollen, dvs möjlighet-

en för ett parlament att säga till EU-kommissionen när de går för långt. Här 

vill vi göra vår röst hörd. Här har vi tagit aktivt del av era förslag och vi tycker 

inte om dem. Den möjligheten har vi inte haft tidigare. Nu ska vi sätta möj-

ligheten i system. Det är lagutskottets uppgift att bedöma den här lagen och, 
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så långt resurserna medger, se på de praktiska tillämpningarna och de admi-

nistrativa systemen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Möjligtvis uppfattade jag det lite felaktigt att ltl Olof Er-

land ironiserade när han sade att jag pratade om att vi var uppkopplade 

till riksdagen. Jag tror det är bra om lagutskottets ordförande läser 

framställningen där det faktiskt står ordagrant; ” när den ovan nämnda 

ändringen av riksdagens ordning behandlades i riksdagens grund-

lagsutskott konstaterar utskottet att det på grund av omnämnande i 

fördragets subsidaritetskontroll av samråd med det regionala parla-

mentet som har lagstiftande befogenheter samt på grund av Ålands 

självstyrelsestatus är motiverat att Ålands lagting kopplas till den 

subsidaritetskontroll som riksdagen utövar.” Det står i flera stycken här 

om hur landskapets lagstiftningsbehörighet är oberoende av riksda-

gen. Men sedan när vi kommer till de praktiska lösningarna så är vi 

kopplade till, vilket är ordagrant i presidentframställningen. Det är 

ingenting som jag har kokat ihop, ltl Olof Erland.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag tror inte att jag sade någonting som var avsiktligt iro-

niserat i det här anförandet. Jag reagerade spontant på att när man 

kopplar upp sig så tar man sin apparat och kopplar in sig hos någon an-

nan. När det gäller ltl Anders Eriksson så kan det vara en övertolkning. 

Jag är personligen inte riktigt nöjd med att vi har ett parlament där vi 

delger riksdagen, vilket jag har sagt i från allra första början. Min strä-

van, som jag också avslutade mitt anförande med, är att vi ska bli ett 

nationellt parlament. Då kopplar vi inte upp oss till riksdagen, då begär 

vi att vi ska samordna våra kopplingar med riksdagen på lika villkor i 

våra behörighetsfrågor. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Nu börjar det ju låta någonting, lagutskottets ordförande. Där är vi helt 

eniga. Jag noterade ändå att i ltl Erland ganska långa anförande sades 

inte ett ord om den problematiken som vi har när vi är ihopkopplad med 

ett parlament som har ett annat språk än vi. När vi ska vara med i be-

redningen, när vi ska vara med i delegationen så sker det på finska. Jag 

hoppas verkligen att man ifrån lagutskottets sida kan titta på den här 

problematiken och inte bara sopa den under mattan, såsom ltl Erland 

gjorde i sitt anförande nyss.   

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag måste verkligen protestera. Jag noterade också att ltl 

Eriksson var ute när jag sade; i och med subsidaritetskontrollen så får vi 

en bättre språkhantering. Kommissionens förslag ska in i en databas på 

EU:s språk, där ingår också svenska. Det sade jag faktiskt, även om mitt 

anförande var långt så sade jag också detta. Det kan jag plocka fram. Det 

är ju så jag tänker också. Om jag skulle ha sagt någonting annat så får 

jag fundera på att ha skrivna anföranden. Det är precis så som det är. 

Subsidaritetskontrollen kan vi sköta på vårt språk. Det kan vi också göra 

med månadslistorna, EUR-lex. osv. Beredningsfrågan i rådet är en 



  

  63 

språkproblematik som fortfarande är lika besvärlig. Subsidaritetskon-

trollen ger möjligheter. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet 

remitteras till lagutskottet. 

Remiss  

3 Godkännande av avtalet med Antigua och Barbuda om upplysningar i fråga om skat-

teärenden 

Republikens presidents framställning (RP 20/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns? 

Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet. 

Remiss  

4 Godkännande av avtalet med Dominica om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 21/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns? 

Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet. 

Remiss  

5 Godkännande av avtalet med Grenada om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 22/2009-2010)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns? 

Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet. 

Remiss  

6 Godkännande av avtalet med Saint Lucia om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 23/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns? 

Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet. 

Remiss  

7 Godkännande av avtalet med Monaco om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Republikens presidents framställning (RP 24/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns? 

Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet. 

Remiss  

8 Godkännande av avtalet med Kina för att undvika dubbelbeskattning och förhindra 

kringgående av skatt 

Republikens presidents framställning (RP 25/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns? 

Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till lagutskottet. 

Remiss  

9 Oljeutsläppsavgift 

Landskapsregeringens framställning (FR 23/2009-2010) 



  

64 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. God-

känns?  

Diskussion. 

Minister Katrin Sjögren  

Herr talman! Lagstiftningen om oljeutsläppsavgifter är, som alla vet, relativt 

ny. I augusti 2008 överlämnade landskapsregeringen en framställning om en 

oljeutsläppsläppsavgift. Avgiften föreslogs införd genom ändringar i land-

skapslagen om bekämpande av oljeskador och gjordes tillämplig hos oss ge-

nom lagen om förhindrande av miljöföroreningar från fartyg. Lagtinget om-

fattade i januari 2009 framställningen. Lagen trädde ikraft från och med den 

1 januari 2010. Samtidigt, från och med samma dag upphävdes lagen om för-

hindrande av miljöföroreningar från fartyg i riket och ersattes av en ny miljö-

skyddslag för sjötrafik. Regeringens proposition i ärendet överlämnades till 

riksdagen den 13 november 2009, antogs av presidenten den 29 december 

2009 och trädde ikraft den och den 1 januari 2010. Raskt marscherat! 

Bestämmelserna om oljeutsläppsavgift i den nya rikslagens 3 kap. överens-

stämmer i sak med dem som finns i 2a kap. i den tidigare rikslagen. För att 

skapa översiktlighet och klarhet om regelverkets tillämpning är det ända-

målsenligt att de nya riksbestämmelserna blir tillämpliga i landskapet. Då 

kan ändringar i regelverket bli tillämpliga från det att de träder i kraft i riket, 

vilket skapar rättsäkerhet i och med att framtida eventuella oklarheter vid 

gränsbevakningsväsendets tillämpning av regelverket undviks. Vi behöver så-

ledes ändra anvisningarna. Förslaget innebär ingen ändring i sak. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag skulle med anledning av den här presentationen vilja 

få ett klargörande. Det var en väldigt märklig process. I och med att riks-

lagen, som man stödde sig på när man kom med den här framställning-

en 2008, föreföll samma dag som landskapslagen skulle träda i kraft, så 

betyder det att vi fortfarande lever oreglerat tillstånd i fråga om oljeut-

släppen. Har vi inte har någon fungerande lag på Åland mellan 2008 

och 2010? Lagen har inte kunnat tillämpas, är det som man ska uppfatta 

det?  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Lagen har tillämpats. Vi inför nu att förändringar per 

automatik tillämpas när ändringar görs i rikslagen. Lagen har tilläm-

pats. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

För tydlighetens skull, var inte den åländska landskapslagen kopplad till 

lagen om miljöföroreningar eller vad den nu hette? Det är ju konstigt om 

den kan vara i kraft om den stödde sig på en lag som inte fanns?  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Lagen har tillämpats sjöbevakningen, det vet jag med bestämdhet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet 

remitteras till social- och miljöutskottet. 
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Remiss  

10 Energieffektivitetstjänster på energimarknaden 

Landskapsregeringens framställning (FR 24/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till näringsutskottet. Godkänns? 

Diskussion. Ingen diskussion. Ärendet remitteras till näringsutskottet. 

Remiss  

11 Inspire-direktivet 

Landskapsregeringens framställning (FR 25/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns? 

Diskussion. 

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! Landskapsregeringen föreslår att en landskapslag om en infra-

struktur för geografisk information stiftas. Genom förslaget genomförs Euro-

paparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en infrastruktur för 

rumslig information i EU, det så kallade Inspire-direktivet.   

Jag ska försöka att redogöra för lagtinget vad andan och meningen är med 

direktivet och framställningen. Både direktiv och framställning är inte helt 

lättläst pga en del fikonspråk, om uttrycket tillåts.  

Syftet med infrastrukturen för geografisk information är att allmänheten 

ska ges bättre tillgång, bättre tillgänglighet till rumslig information via 

elektroniska kommunikationsmedel till exempel Internet, samt att myndig-

heterna på ett effektivare sätt ska kunna dela data med varandra. Direktivets 

bestämmelser innebär inte att en särskild insamling av rumslig information 

ska göras. Bestämmelserna grundas på medlemsstaternas aktuella infrastruk-

turer och befintlig rumslig information. 

Lagen anger en skyldighet för myndigheter som innehar geografiska data-

mängder att göra dessa tillgängliga för andra myndigheter och för allmänhet-

en i ett datanät. Förslaget innebär inte någon skyldighet att samla in nya 

uppgifter men kvalitetssäkrar den geografiska informationen och de uppgifter 

som redan finns t.ex. Natura 2000-områden, fornminnen, kartmaterial och 

vattenområden. 

Landskapsregeringen föreslår att lagen inte tillämpas på datamängder som 

innehas av kommuner, i enlighet med den möjlighet till undantag som finns i 

direktivet och med hänvisning till att lagstiftningen beretts under brådskande 

former, och att tid därför inte har funnits att involvera kommunerna i bered-

ningen. 

Behörigheten mellan Åland och Finland är delad. Varken geografisk in-

formation eller delning av den nämns särskilt i självstyrelselagens bestäm-

melser om landskapets och rikets lagstiftningsbehörighet. Beroende på vilka 

element i direktivet som betonas kan dess bestämmelser delas upp på olika 

sätt i frågor som faller inom landskapets respektive rikets lagstiftningsbehö-

righet. Landskapet har behörighet att lagstifta t.ex. om myndigheter som ly-

der under landskapsregeringen, kommunernas förvaltning, byggnads- och 

planväsendet, natur- och miljövård, friluftsliv och vattenrätt, fornminnen och 

skydd av kulturhistoriska byggnader och föremål, jord- och skogsbruk, rätt 

att leta efter, inmuta och utnyttja mineralfyndigheter, vägar och kanaler, väg-
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trafik, båttrafik och farleder för den lokala sjötrafiken samt statistik om för-

hållandena i landskapet. 

Riket har lagstiftningsbehörighet när det gäller statsmyndigheternas verk-

samhet, upphovsrätt, farleder för handelssjöfarten, luftfart, fastighetsbild-

ning och fastighetsregistrering, mineralfyndigheter och gruvdrift, standardi-

sering samt statistik för rikets behov. 

Inspire-direktivets tillämpningsområde avgränsas egentligen av de olika 

områden (teman) som anges. Inom många av områdena är det emellertid 

svårt att dra en skarp gräns mellan landskapets och rikets behörighet. Exem-

pelvis när det gäller ortofoto, eller geografiska meteorologiska förhållanden 

måste slutsatsen bli att lagstiftningsbehörigheten avgörs av syftet med den in-

formation som samlas in. 

För närvarande finns ingen landskapslagstiftning specifikt om geografisk 

information. Däremot finns insamlade uppgifter som utgör geografisk in-

formation och som motsvarar definitionen av geografiska datamängder. De 

datamängder som berörs innehas av landskapsregeringen och finns i första 

hand inom miljövårdsområdet. Inom vattenvården har landskapsregeringen i 

samband med rapporteringen av vattendirektivet tagit fram kartor som visar 

olika belastningskällor i landskapet och hur vattnen har typindelats och klas-

sificerats. Detta gäller såväl ytvatten, (kust och hav, sjöar liksom dricksvat-

tentäkter) som grundvatten. När det gäller naturvård finns uppgifter om na-

turskyddsområden, Natura 2000-områden, särskilt skyddsvärda biotoper en-

ligt landskapslagen om naturvård, biotoper med höga naturvärden, före-

komstplatser för särskilt skyddsvärda och fridlysta växter och djur samt röd-

listade växt- och djurarter. 

Det finns också geografisk data inom näringsavdelningens verksamhets-

område t.ex. rekryteringshabitat och lekplatser från fiskeribyrån, skogs-

bruksplanerade områden, skogsbilvägar och nyckelbiotoper från skogsbruks-

byrån. Dessutom finns inventeringar av vilt vid skogsbruksbyrån. Trafikav-

delningen upprätthåller en vägdatabas. 

Inspire-direktivet skulle genomföras i medlemsstaterna senast den 15 maj 

2009. Den 29 juli 2010 väcktes talan mot Finland vid EU-domstolen för över-

trädelse av medlemsförpliktelserna med hänvisning till att Inspire-direktivet 

inte har notifierats när det gäller landskapet Åland.  

I början av juni gjordes en delnotifiering som främst rörde de bestämmel-

ser i direktivet som hör till rikets behörighet. Samtidigt meddelade landskap-

et att den lagstiftning som genomför direktivet förhoppningsvis ska kunna 

träda i kraft i december 2010. Till saken hör att Sverige inte heller har im-

plementerat inspire-direktivet.  

Direktivet kräver att varje medlemsstat ska ha en kontaktpunkt mot kom-

missionen, i riket har jord- och skogsbruksministeriet utsetts till kontakt-

punkt. Det här innebär att landskapet sannolikt inte kan ha en egen kontakt-

punkt.  

I riket har lantmäteriverket utsetts till den myndighet som ska upprätthålla 

den söktjänst som anges i direktivet. Redan idag rapporteras i viss utsträck-

ning uppgifter från landskapets myndigheter till lantmäteriverket. Samtidigt 

sker också till exempel rapporteringen till EU enligt vattendirektivet i samar-

bete med riket. Uppgifterna finns inmatade i databasen Hertta och kartor 

finns bland annat i WISE (water information system for Europe). Trafikav-
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delningen rapporterar också enligt avtal viss vägdata till den finska nationella 

vägdatabasen Digiroad. 

Landskapsregeringen anser att landskapet inte bör skapa en egen söktjänst 

för geografisk information, utan föreslår i stället att de geografiska data-

mängder som myndigheter i landskapet förvaltar och som omfattas av direk-

tivet i den mån det är möjligt ska anslutas till lantmäteriverkets söktjänst. 

Förslaget har ekonomiska konsekvenser för de myndigheter som förvaltar 

geografisk information som omfattas av lagens tillämpningsområde, vilket i 

det här skedet torde begränsa sig till landskapsförvaltningen. 

Hur ser det ut i dagsläget? Genom utvecklingen av landskapsregeringens 

geografiska informationssystem är en del av arbetet redan påbörjat. Systemet 

för digital hantering av geografiskt relaterad information har använts och ut-

vecklats inom landskapsförvaltningen sedan slutet av 1990-talet. För närva-

rande har det drygt trettio aktiva användare fördelat på jordbruksbyrån, 

skogsbruksbyrån, museibyrån, miljöbyrån, fiskeribyrån, byggnadsbyrån och 

trafikavdelningen.  

Tillgängligheten på data har förbättrats och förenklats betydligt sedan sy-

stemet togs i bruk och det utvecklas kontinuerligt. Ursprungligen sköttes sy-

stemet av en projektledare men numera finns en tjänst som GIS-ingenjör in-

rättad på kansliavdelningen.   

Det krävs sannolikt ökade resurser när det gäller direktivets krav på att 

göra de befintliga datamängderna interoperabla, att datasystemen och data 

mängden blir kompatibla med varandra. Och sedan hålla dem uppdaterade, 

samt att utarbeta och uppdatera metadata för dem och för de tjänster som 

sammanhänger med dem.  

Det är svårt att uppskatta de verkliga kostnaderna. Landskapsregeringen 

konstaterar att det dels är frågan om en initialkostnad för att bygga upp 

strukturen och sedan fortsättningsvis löpande kostnader för att sköta den. 

Kostnaderna skulle öka avsevärt om landskapet skulle välja att skapa och 

driva en egen söktjänst för geografisk information. Enligt förslaget ska dock 

landskapet i så stor utsträckning som möjligt ansluta sig till lantmäteriverkets 

söktjänst.  

Samtidigt innebär förslaget också ökad tillgång för andra myndigheter och 

för allmänheten till de geografiska datamängder som innehas av landskaps-

förvaltningen. När det gäller myndigheternas tillgång till datamängder har 

det betydelse främst vid planering och beslutsfattande inom miljöområdet. 

Bättre tillgång till information kan förväntas förbättra kvaliteten på miljörela-

terade beslut och generellt även beaktande av miljöfrågor vid planering och 

beslutsfattande. Förslaget bedöms därför vara positivt för miljön. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för en gedigen presentation. Jag är glad för att kom-

munerna är exkluderade från det här centralistiska förslaget när det gäl-

ler deras geografiska information som stadsplaner och byggnadsplaner. 

När det gäller landskapets geografiska information finns det oklar-

heter. I riket kommer man att ha jord- och skogsbruksministeriet som 

gemensam kontaktpunkt. Landskapsregeringen tror inte att Åland kan 

ha en egen kontaktpunkt eftersom EU kräver en kontaktpunkt för med-

lemsstaterna. Det finns en viss oklarhet i hur det ska fungera i prakti-

ken. 
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Men det viktigaste är kanske söktjänsten som landskapsregeringen 

konstaterar att man inte ska skapa en egen. Man avser att i så stor ut-

sträckning som möjligt ansluta sig till Lantmäteriverkets söktjänst. Det 

redan är oklart. Man får hoppas att lagutskottet tittar på det. Här har vi 

dels kostnadsproblemet outrett och sedan också självstyrelseproblema-

tiken.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! När det gäller Inspire-direktivet så framgår det ur fram-

ställningen att det är i sin linda. Det kommer att komma direktiv från 

kommissionen om hur man ska handlägga de här frågorna. Man kom-

mer att få direktiv hur man ska bygga upp verksamheten. Hela systemet 

är i sin linda. Det finns frågor som det inte finns svar på idag.  

Landskapsregeringen har tagit en alldeles egen aktiv roll genom att 

man har jobbat med de här frågorna sedan 90-talet och gjort datain-

formationen tillgänglig. Att vi sedan samarbetar och utnyttjar de struk-

turer som finns tycker jag är en självklarhet.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Min uppfattning är också att i stort sett all geografisk in-

formation som landskapet har är datoriserad. På det sättet kan den 

också delas med andra. Här är det alltså fråga om att rikets myndigheter 

skulle bli central i förhållande till resten av världen, Europa i första 

hand, när det gäller den här informationen. Huruvida det rimmar med 

våra intressen tycker jag att man bör överväga ifrån åländsk sida. Vi har 

försökt att bli ett eget statistikland och i många andra sammanhang har 

vi försökt utmärka självstyrelsen som självständig i förhållandet till ri-

ket. Här känner jag att man är på väg i en annan riktning samt att det 

medför betydande kostnader utöver detta.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Det fina i kråksången med Inspire-direktivet är att det finns information 

på olika poster i landskapets förvaltningssystem i länderna i Europa. 

Man vill göra de här interoperatibla, kompatibla med varandra för att vi 

ska kunna möta klimatförändringar och översvämningar. Jag håller inte 

med beskrivningen att vi skulle ha gett avkall på självstyrelsen. Det finns 

ju också en praktikalitet i alla självstyrelsefrågor och vad förvaltningen 

klarar av och vad vi har för ekonomiska resurser. Det är absolut inte 

några problem att bygga upp egna system helt och hållet, med då ska det 

finns resurser, vilket jag upplever att vi inte har i dagsläget.  

Framställningen tar upp ett annat jättebra samarbete som vi har med 

fastlandet, Hertta systemet. Där matar vi in information om vår vatten-

kvalité och vårt grundvatten. Det finns fördelar att höra till ett annat sy-

stem. För den skull ska man inte ge avkall för sin rätt att ha avvikande 

åsikter eller driva frågor, absolut inte.  

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Danne Sundman 

Herr talman! När man läser den här framställningen så kan man se det på 

flera olika sätt. Om man inte är konspiratorisk så kan man tycka att det här är 

jättebra att alla får del av all tillgänglig information och det är lätt och smidigt 

för myndigheter att ta del av och utbyta information osv.  

Är man däremot lite konspiratorisk så är det ganska mycket ”storebror ser 

dig” varning över det här direktivet. Genom det här direktivets förverkligande 

får ju EU-kommissionen tillgång till all information om allting när det gäller 

rumslig information i hela Europeiska gemenskapen. Det behöver inte vara 

dåligt, men vi har ju sett hur den kolossen kan löpa amok i andra fall. Då är 

det inte bra om man har tillgång till all information.  

Likaså måste man fråga sig vad det här gör för säkerhetspolitiken i Europa 

när all information finns tillgänglig? Det kanske inte rör det demilitariserade 

Åland men det är säkert en utmaning på andra håll, när man på det här visset 

avslöjar allting. Ska man sedan angripa Europa och föra krig här så är det lätt 

att titta i databasen och så vet man allting.  

Också för en privatperson och för privatpersoners integritet kan det här 

möjliggöra kränkningar eftersom information, som annars är rätt så privat, 

kan komma till allas kännedom. Då kan det finnas onda krafter som utnyttjar 

det på ett felaktigt sätt. Det finns alltid två sidor av ett öppenhetsmynt. Jag är 

alltid misstänksam när öppenheten går ända ner till EU-kommissionen.  

Om man antar den här icke konspiratoriska linjen och tycker att det här är 

bra, så är det nog lite märkligt att inte kommunerna är med, eftersom det är 

mycket väsentlig information som kommer från kommunerna. I replikrundan 

nämndes alla planer, planbestämmelser och kommunalteknik som kommu-

nerna känner till. Det är nog en väsentlig del av den information som man i 

praktiken behöver ha, också när det gäller målen som Inspire-direktivet stäl-

ler upp. Det är kanske lite märkligt. Där upplever jag hur otillgänglig den in-

formationen är jämfört med den information som man får via lantmäteriver-

ket. Där skulle jag önska få veta varför man har exkluderat kommunerna? Det 

är kanske en kostnadsfråga. Det finns ett behov av att mera offentliggöra den 

geografiskt rumsliga information som kommunerna sitter på. En delfråga till 

detta är att i den nya plan- och bygglagen så behöll man instrumentet kom-

munöversikt. Många kommuner har fortfarande inte gjort sin kommunöver-

sikt. Det skulle vara intressant att veta av landskapsregeringen hur många 

kommunöversikter man har fått in eftersom det ska sammanställas sedan av 

landskapsregeringen. Jag kan redan svara på det; det är väldigt få. Vad tänker 

landskapsregeringen göra för att få kommunerna att göra kommunöversik-

terna? Det är kanske lite utanför ämnet med det är relevant på det viset att 

den informationen omfattas av andan och meningen i Inspire-direktivet.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Till övriga delar kan jag hålla med ltl Sundman. Men när 

det gäller hans vilja till centralisering både till EU-kommission och i det 

här fallet till finska fastlandet och den kommunala geografiska informat-

ionen så vill jag med bestämdhet framhålla att jag motsätter mig varje 

sådan tanke.  

I Mariehamn har vi det mesta på vår hemsida i våra egna databaser. 

Det är fritt fram för vem som helst i världen att när som helst gå in och 

läsa detta. Det finns möjligen orsak att sätta in ytterligare när det gäller 
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den kommunaltekniska sidan, det är säkert sådant som är på gång. Om 

övriga kommuner inte vill följa samma princip som staden, då kan jag 

förstå att det föreligger ett problem. Men jag ser inte varför inte övriga 

kommuner skulle kunna ha sin detaljplanering på sina hemsidor? Där-

med är informationen tillgänglig för hela världen. Räcker inte det ltl 

Sundman?  

Ltl Danne Sundman, replik 

Som jag sade i mitt anförande så får jag en ryggmärgskänsla om varför 

man ska centralisera på det här viset, varför ska EU-kommissionen veta 

varenda lite detalj? ”Storebror ser dig” inslaget är väldigt starkt i den här 

framställningen. Det ser inte jag någon nytta med.  

Däremot ser jag nytta med det om allmänheten har tillgång till 

varandras information. Det är närmast så jag tänker mig nyttan med det 

här direktivet. Sedan kommer det delvis nästan lite obehagliga följder av 

att man gör informationen så här pass tillgänglig. För alla goda krafter 

är det inte någon skillnad. Men det finns också onda krafter i vårt sam-

hälle. Man kan som sagt också vara konspiratorisk när det gäller följden 

av det här direktivet. Men inte är jag för centralisering, tvärtom tycker 

jag att det viktiga är att all data finns som metadata så att man fritt kan 

bearbeta den och ta del av den, myndigheter emellan här på Åland. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag delar till viss del den analys som ltl Sundman har när 

det gäller ”storebror ser dig”.  

I lagstiftningen skriver vi också att när interoperabla geografiskt da-

tamängder utarbetas och hanteras ska landskapslagen om behandling av 

personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen, land-

skapslagen om allmänna handlingars offentlighet och annan lag tilläm-

pas. Tillsynsmyndighet över detta är datainspektionen. Man har också 

haft det här perspektivet med sig. 

Får jag enögt titta på den här lagen, bara med mitt miljö-öga, så ser 

jag stora vinster för miljön i Inspire-direktivet. 

Den här sidan av myntet som ltl Sundman tar upp finns absolut 

också. Jag återkommer till kommunerna. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är precis så som ministern säger. När det gäller att 

dela geografiskt data så för det första kan det användas på felaktigt sätt, 

fast man övervakar och följer alla de här uppräknade lagarna. Det kan 

också användas på ett kreativt sätt där myndigheter, tack vare att man 

har all information, hittar på nya sätt att övervaka medborgarna. Det 

förenklar utökad byråkrati. Det förenklar möjligheterna att hitta på olika 

begränsningar som kan vara kontraproduktivt. Där är ju byråkratin som 

en stat i staten och förverkligar sig själv. Det kan man också oroa sig för. 

Man kan också oroa sig för när det är felaktig geografisk information, 

där verkligheten inte stämmer överens med kartan. Det har jag själv rå-
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kat ut för. För myndigheten är det kartan som gäller och det är ju aldrig 

bra.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! När det gäller informationen så tror jag ändå att hela EU-

perspektivet och det åländska perspektivet på informationsmängden är 

blygsam. Vi har nätet, vi har satellitövervakning och vi har GPS. Vill 

man mana fram de onda makterna så finns all information redan idag 

tillgänglig när som helst. Det är bara att söka på rätt ställe.  

När det gäller kommunerna så skriver landskapsregeringen i fram-

ställningen att vi hade så bråttom att vi inte hann inkludera kommuner-

na. Som jag också sade i min presentation så är det här arbetet bara i sin 

linda. Sedan när det avancerar så får man ha en dialog i miljöns tjänst 

med kommunerna, för det finns nyttig information hos kommunerna 

också.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag vill inledningsvis tacka minister Sjögren för en väldigt bra 

presentation. Man fick en hel del att tänka på. Det som kunde ha understru-

kits är syftet med den här lagstiftningen. Syftet är ju att ge allmänheten bättre 

tillgång till geografisk information via elektroniska kommunikationsmedel. 

Syftet är speciellt att göra det möjligt för folkliga miljörörelser att aktivt få 

fakta för sitt politiska arbete. Detta måste man hålla i minne när man dessu-

tom får veta att det gäller offentlig information som redan finns. Att sedan 

skapa en sådan här diskussion om onda makter, konspiration och allt möjligt 

tyder på lite för lite tilltro till människor utanför landskapet. Det går nog för 

långt att börja spekulera i att det här är farligt. Det är nämligen väl känt att 

den andra härskartekniken handlar just om undanhållandet av information. 

Det är nog en demokrati som är betydligt värre än presentera offentlig in-

formation så att den är tillgänglig och begriplig för allmänheten. Jag vill för 

min del helt ta avstånd från den antidemokratiska diskussionen. 

Det var ganska länge sedan, kanske i slutet av 90-talet, som regionalplane-

ringen och regionalförvaltningen försvann i från Åland. Det fick många kon-

sekvenser. Den här verksamheten hade en viktig funktion, att kontinuerligt 

samla på sig en hel del av den information som också ingår i det här förslaget, 

information om samhällsutvecklingen. Ingenting annat har kommit i stället. 

Jag tror att det är en stor brist i vårt samhälle att det inte finns någon in-

stitution som kontinuerligt på motsvarande sätt kan föra in och presentera 

data om vår samhällsutveckling. Jag antar att den informationsinsamlingen 

var betydligt mera omfattande än detta. Det här är eventuellt något smalare.  

Vi kan säga att vi har problem till exempel inom MISE, jag vet inte om det 

löser sig av det här. Men, bara att veta hur många sommarhus det finns på 

Åland, det kan inte någon säga i dag, vare sig kommunal- eller landskaps-

myndigheten. Vi vet att det i vissa kommuner finns otroligt många fritidshus. 

Kökar har dubbelt flera fritidshus än fastbebodda hus.  

Men i det här fallet är det i första hand fråga om information som ska vara 

värdefull när man diskuterar miljöpolitiken.  
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I vilken mån man ska involvera kommunerna är lite svårt att ta ställning 

till nu, tycker jag. Jag tycker att landskapsregeringen gör ett klokt val att ta 

ett steg i taget, så får man ser vart det leder. 

Däremot så måste jag hålla med ltl Roger Jansson att det inte känns riktigt 

rätt informationen, som ska vara till för den åländska allmänheten i första 

hand, ska man hitta under lantmäteriet i Helsingfors.  

Å andra sidan är det inte alltid till Ålands förtjänst att den informationen 

som rör Åland bara finns på Åland. Mitt förslag är att man ska ha dessa sök-

tjänster både på landskapets hemsida och eventuellt på lantmäteriets hem-

sida. Det är både och inte antingen eller, som man borde reflekterar över. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Lagutskottet kommer också att gå in på detaljerna i implemen-

teringen av det här EU-direktivet. Det var två saker av mer filosofiskt karak-

tär, som jag tänkte ta upp. 

Ltl Roger Jansson sade att det här är centralisering. Det här blir lite oklart. 

Jag ser centralisering som en maktutövning där man har någon central punkt 

som bestämmer. Här är det mera frågan om standardisering, för att man ska 

kunna samordna de system som redan finns, som miljöminister kallade 

kvalitetssäkring. Man behöver komma överens om att vi lägger upp det på 

samma sätt. Vi gör dem kompatibla. Ett annat ord som användes här var in-

teroperatibla, dvs att man kan arbeta med dem tillsammans. I EU och i värl-

den är gränserna inte givna geografiskt, regionalt eller på annat sätt, utan de 

berör varandra. Att detta sedan skulle kunna användas för några skumma 

syften är väl naturligtvis möjligt. Det kan väl en vanlig Ålands karta användas 

för. Om man ska planera rån eller någonting sådant så tar man fram kartan. I 

politiken är det också det vanligaste instrumentet som finns, enligt att en del 

politiska ideologier. Paasikivi sade alltid att all politik börjar med kartan, med 

geografin. Det ligger mycket i detta. Det här är också naturligtvis politik. När 

man standardiserar så möjliggör man.  

Tar vi nu den här åländska aspekten så använder vi latinska bokstäver och 

arabiska siffror samma så många, många andra använder, inte är det särskilt 

centraliserat. Vem bedömer detta som oåländskt? Jag tyckte att minister Sjö-

gren uttryckte det här ganska väl när hon sade att det är en praktikalitet i 

Självstyrelsefrågor, vilket det handlar om.  

Om vi ställer oss utanför det här direktivet så bryter vi mot överenskom-

melser inom EU att implementera det här direktivet. Vi drar oss också undan 

från möjligheterna att samverka med andra, göra våra informations- och da-

tasystem tillgängliga och ta del av andra informationssystem.  

Det är inte bara jag som har letat febrilt i champagnedistriktet var den 

åländska champagnen kan komma ifrån. Den som vill vara konspiratorisk 

kan mycket väl vara det med dagens teknik.  

Det pågår en diskussion när det gäller Googles GPR:s system angående hur 

långt de ska få gå in i hus och hem och filma personer. Man gör avtal med 

personer att de får vara på vilket Google, men en del kräver att man ska 

sudda ut ansiktet. En del säger att de först måste få duscha och byta kläder 

osv.  

Dagens värld är så att vem som helst som har resurser och kanske makt 

kan gå in och titta på vad som helst.  
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Jag uppfattar det här som ett väldigt oskyldigt tekniskt administrativt sy-

stem för att utnyttja sådana datamängder och metoder som redan finns. 

Talmannen 

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

Remiss  

12 Skydd av havsmiljön och motverkan av översvämningar 

Landskapsregeringens framställning (FR 26/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. God-

känns?  

Diskussion. 

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! Landskapsregeringen föreslår att landskapets vattenlagstiftning 

ändras. Vattenlagen behöver kompletteras och förtydligas beträffande både 

vattendirektivet och marindirektivet dessutom behöver översvämningsdirek-

tivet implementeras. Framställningen är till stora delar av teknisk natur och 

reglerar landskapsregeringens arbete med att förbättra vattenmiljön och fö-

rebygga översvämningar.  

Syftet med vattendirektivet är att komma tillrätta med problem relaterade 

till försurning, övergödning och miljögifter. Målet med vattendirektivet är att 

nå en god vattenkvalitet till år 2015. Vatten som riskerar att inte klara kraven 

ska åtgärdas. Arbetet med direktivet löper på i 6-årscykler där bland annat 

tillståndsbeskrivning, åtgärder, uppföljning och rapportering ingår. Den ak-

tuella framställningen innehåller definitioner, vattenkvalité och vattenklassi-

ficering, övervakning, kvalitetsmål, åtgärdsprogram och samordning. Här vill 

jag visa för lagtinget, om det tillåts. 

Herr talman! Jag måste förklara, det var lite mitt fel, jag fick inte tag i en 

sticka. Jag måste ta det här stenålderssättet med overhead-projektor. Det här 

är en viktig del i vatten åtgärdsprogrammet. Åland har som övriga EU länder 

klassificerat allt sitt vatten, alltså vilken kvalitet vattnet har på Åland.  

Framställningen innehåller även bestämmelser som harmoniserar lagstift-

ningen rörande förvaltningen av vattenresurserna, marindirektivet. Detta di-

rektiv fastställer de gemensamma principer som medlemsländerna ska hålla 

sig till när de utarbetar sina egna strategier för att uppnå en god ekologisk 

nivå i de marina vattenområden som de ansvarar för. Dessa egna strategier 

ska utarbetas i samarbete med övriga medlemsländer och tredjeländer. Syftet 

med strategierna är att ge garantier för att de europeiska marina ekosystemen 

skyddas och återställs, samt att se till att de ekonomiska verksamheterna som 

är knutna till havsmiljön blir hållbara. 

Framställningen innehåller också bestämmelser som motverkar och i gör-

ligaste mån förhindrar de skadliga effekter som kan uppstå till följd av över-

svämningar t.ex. skador på kulturarvet, infrastrukturen och miljön. 

Globalt sett är översvämningar en av de stora naturkatastrofer som årligen 

orsakar flest dödsoffer och störst ekonomisk skada, tysta katastrofer som har 

svårt att nå ut och få hjälp av världssamfundet. Vi vet alla hur situationen ser 

ut i Pakistan. I Norden är vi förskonade från sådana stora översvämningska-

tastrofer och dödsfall i samband med översvämningar är mycket sällsynta. De 
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materiella skadorna och kostnaderna för samhället till följd av översväm-

ningar är dock betydande. 

När det sedan gäller landskapet är riskerna inte stora men de finns. Det fö-

rekommer då och då extrema nederbördsmängder, oftast lokalt, som förorsa-

kar översvämningar med skador på vägar, åkermark med växande grödor 

samt på fastigheter. Erosion och utläckage av näringsämnen i sjöar och hav är 

som störst vid extrema nederbördsmängder. Klimatförändringen kommer att 

öka riskerna för sådana extrema situationer. I och med klimatförändringen 

kommer riskerna för översvämning p.g.a. förhöjd havsvattennivå att öka. 

Nettoeffekten av landhöjningen kommer så småningom att minska. Över-

svämningar på grund av högt vattenstånd i havet kommer att bli allt vanli-

gare. På lång sikt kommer troligen landhöjningen helt att avstanna och på 

ännu längre sikt kommer troligen havet åter täcka låglänta områden. 

På kort sikt är de mest konkreta riskerna att låglänt åkermark och lågt be-

lägna fastigheter drabbas. En allvarlig risk är att våra viktigaste vattentäkter 

kan drabbas av inflöde av saltvatten.  

Syftet med översvämningsdirektivet är att upprätta en ram för bedömning 

och hantering av översvämningsrisker i syfte att minska de ogynnsamma 

följderna för människors hälsa, miljön, kulturarvet och de ekonomiska ska-

dorna i samband med översvämningar.  

I arbetet ingår i huvudsak att göra en preliminär bedömning av översväm-

ningsrisker, ta fram kartor över översvämnings hotade områden, slå fast pla-

ner för hantering av översvämningsrisker samt att samordna genomförandet 

med vattendirektivet inklusive att ge information till och samråda med all-

mänheten.  

Det finns en nära koppling mellan översvämningsdirektivet och vattendi-

rektivet. De åtgärder som stadgas i översvämningsdirektivet kommer att 

samordnas med genomförandet av åtgärderna i vattendirektivet. Ett samord-

nat genomförande kommer att ske i Europa som helhet.  

Det finns en risk för motstridiga intressen i förhållande till vattenvården, i 

och med att principen om att förlänga tiden för avrinning och därigenom 

minska belastningen av näringsämnen är viktig inom vattenvården, medan 

det för att motverka risken för översvämning är nödvändigt att ha ett snabbt 

vattenflöde vid extrema nederbörder. Detta är något som behöver beaktas vid 

genomförandet. Först kartlägga, sedan ta fram planer, ett förebyggande ar-

bete som är ekonomiskt mycket klokt. 

När det gäller de ekonomiska och administrativa konsekvenserna kommer 

lagförslaget att innebära ett merarbete för miljöförvaltningen. Arbetet kom-

mer till så stor del som möjligt att samordnas med arbetet som görs utgående 

från vattendirektivet, men marindirektivet ställer omfattande krav på inter-

nationell samordning inom Östersjöområdet vilket inte vattendirektivet stäl-

ler på samma sätt. Någon omstrukturering av förvaltningen krävs inte med 

anledning av implementeringen. När det gäller översvämningsdirektivet kan 

konstateras att uppbyggnaden och underhållet av systemet innebär vissa 

kostnader, exempelvis för att säkerställa tillräckligt stora vägtrummor och di-

kesutlopp, samt att bygga tillräckliga skyddsvallar mot vattentäkter. Den 

samhälleliga vinsten som helhet är dock stor. Tack.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  



  

  75 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det var intressant att ta del av anförandet. Angående änd-

ringarna av vattenlagen så var jag själv med när den åländska vattenla-

gen utarbetades. Vi hade fristående konsulter och vi lade ner oerhört 

mycket jobb på att få en fungerande vattenlag. I det här fallet är det EU-

direktiv som orsakar att ändringar är aktuellt.  

När det gäller översvämningsdirektivet och problematiken runt det så 

kanske det inte känns som det allra viktigaste när vi pratar om vatten-

skyddsfrågor. Det är värnandet om Östersjön som är det viktiga. 

Har man ifrån landskapsregeringens sida diskuterat att ändra vatten-

lagen utgående ifrån de behov som vi har här? Eller är det fullt upp att 

hinna med EU-direktiven? 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Ingalunda! Trots att vi har direktiv som storebror så har vi 

under flera år arbetat med egna förvaltningsplaner och åtgärdsprogram 

för det åländska vattnet. De tillämpar vi nu och jobbar efter. Vi gör om-

fattande saker inom landskapsförvaltningen. Det kommer att bli föränd-

ringar. Det tas också upp här att vi kommer att skriva förordningar. Vi 

håller t.ex. på att se över fiskodlingsförordningen.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det inte någon kritik eller ironi i från min sida. Åtgärdsplanerna är gi-

vetvis bra och också de andra miljöåtgärderna som man vidtar. 

Vattenlagen är så pass ny i sin uppbyggnad och det var mycket pro-

blem att få den att fungera i början. Nu har utvecklingen gått ganska 

långt. Jag hoppas att man ifrån landskapsregeringens sida arbetar kraft-

fullt för att värna Östersjön. Har man kommit fram till att det är någon-

ting i vattenlagen som borde ändras som inte möjliggör de åtgärder man 

vill vidta? Har vattenlagen på något sätt någon felaktig uppbyggnad? 

Det var mot den bakgrunden som jag ställde den här frågan. Jag uppfat-

tar den här framställningen enbart beroende på att man måste imple-

mentera vissa EU-direktiv.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Den stora implementeringen i lagen är implementeringen av översväm-

ningsdirektivet, som ska gå hand i hand med vattendirektivet. Till viss 

del innehåller också framställningen kompletteringar av det marina di-

rektivet. Det som vi gör nu, som jag kanske inte har varit tillräckligt tyd-

ligt med uppenbarligen, är att vi lagfäster det här. Vi lagfäster det här 

programmet. Vi åtar oss från EU:s sida att leva upp till god vattenkvali-

tet. Det ska bli grönt och blått över hela Åland! Här finns nyckeln, det 

lagfäster vi nu. Vi lagfäster klassificering av vattnet, vi lagfäster att vi ska 

rapportera till Bryssel, vi lagfäster att vi ska göra mätningar och för-

bättra den åländska vattenkvaliteten.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Efter den här presentationen uppfattar jag lagförslaget vara 

mera tekniskt administrativt. Något som skulle leda till att Östersjön blir re-

nare eller de inre vikarnas vatten blir renare på Åland genom den här lag-

stiftningen. Om det är att stadfästa de här åtgärdsprogrammen och förvalt-

ningsplanen så var ju det aktuellt redan före valet 2007. 

Det är ett arbete som har fortsatt och det är bra. Men blir det några föränd-

ringar för miljön? Ministern sade att vi skulle ha en bättre vattenmiljö 2015. 

Blir det så med det här lagförslaget? Jag antar att det måste till ytterligare 

konkreta åtgärder, speciellt begränsningar i utsläppen från jordbruk och fisk-

odlingarna. Det kan väl inte vara så att det fortsätter i samma takt som nu att 

vattnet automatiskt skulle bli renare jämfört med idag fram till 2015? 

Jag har inte haft tid att läsa det här. För oss är Östersjön och vattendragen 

runt om Åland den viktigaste miljöfrågan. Jag vill bordlägga det här ärendet. 

Jag föreslår att det bordläggs till fredagen den 17 september.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Också för landskapsregeringen, för lagtinget och för mig 

personligen är Östersjöfrågan den viktigaste miljöfrågan. 

Det är synd att man inte har prioriterat framställningen och man 

bordlägger. 

Jag ska be att få återkomma i ett anförande och redogöra för hur vi 

praktiskt jobbar med Östersjöfrågan. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag förstår inte ministerns upprördhet och "försurning" om 

man får uttrycka det så. Jag ställer nu lite frågor i anledning av fram-

ställningen.  

Vi har hört många löften, under årens lopp, om hur vattenkvaliteten 

ska bli bättre. Tillsvidare har det kanske inte skett någon större föränd-

ring. Punktvis kan det nog ha skett förändringar t.ex. i Svibyviken eller i 

hamnen här i Sviby, vilket är bra. I det stora hela ser det inte hoppfullt 

ut, vilket BSPC-konferensen visade samt världsnaturorganisationens 

rapport. Jag hörde den ledande tjänstemannen uttala sig väldigt tvek-

samt till att det skulle bli bättre år 2015.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Henry Lindström 

Fru talman! Det gäller framställningen om skydd av havsmiljön och motver-

kande av översvämningar. Direktivet syftar till att slå vakt om den marina 

miljön och förhindra skadliga effekter till följd av översvämningar. 

Som nämns berör detta det så kallade vattendirektivet, marindirektivet och 

översvämningsdirektivet. För att förverkliga och implementera dessa direktiv 

föreslås förändringar av vattenlagen. 

I framställningen konstateras att lagstiftningsåtgärderna, som hänför sig 

till vattendirektivet, är närmast av teknisk natur. Gällande översvämningsdi-

rektivet är det mera av principiell karaktär. 

I egenskap av medlem av social- och miljöutskottet anser jag att det är an-

geläget fördjupa sig i ett antal frågor. 
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I lagstiftningen aviserar man förordningar i olika paragrafer som bl.a. gäl-

ler övervakning, bedömningar, klassificering av vattenkvaliteten och miljö-

kvaliteten, kvalitetsmål, åtgärdsprogram och förvaltningsplan. 

Då det gäller de ekonomiska konsekvenserna har man i framställningen 

närmast berört de förvaltningsmässiga konsekvenserna.  

Centern anser att det är angeläget att de avsedda förordningarna vare sig 

påför näringslivet högre kostnader eller ställer krav som omöjliggör pågående 

verksamheter. Det är också viktigt att förordningarna inte avsevärt ökar 

kostnaderna inom förvaltningen. Vi har hört av ministerns anförande att det 

kommer att bli vissa ökningar av förvaltningskostnader. Det får inte bli för 

höga kostnader.  

Vis av erfarenhet från tidigare lagstiftningar med förordningsfullmakter 

har följden ofta varit att man har påfört kostnader som avsevärt påverkar nä-

ringsidkarna. 

Det som förbryllar mig en del, och som jag tycker att är ganska viktig att 

påpeka, är att EU:s vattendirektiv har en väldigt högt ambitionsnivå. Man 

pratar att man ska ha vattenområden med en sådan status som i princip 

orörda områden. Nu sätter man höga kvalitetsmål som ska vara uppnådda 

fram till 2015. Sedan kan man ändå tänka sig att undanta områden som inte 

behöver uppfylla de här stränga kraven, t.ex. för kraftproduktion eller för 

transportleder. 

Det kan vara viktigt att vi här funderar lite kring de skrivningarna, att man 

dels ställer höga krav som alla ska uppfyllas. Men, utgående från vad man har 

sagt i direktivet så kan man ändå undanta områden. 

Här på Åland har vi dels våra egna näringsområden där det finns utsläpp 

av näringsämnen. Så fort man har en mänsklig aktivitet sker det utsläpp. 

Ändå har vi gjort väldigt mycket som har minskat på dessa näringsutsläpp 

t.ex. på. jordbruksområdet. Sedan finns det kvar av gamla synder. Det finns 

verksamheter som har bedrivits då det var helt andra miljökrav. Det kan t.ex. 

finnas områden där det har varit pälsdjursfarmar och liknande. Vi har även 

avloppsanläggningar som kanske fortfarande läcker ut näringsämnen.  

Jag vill påstå att i nuvarande verksamhet har man bra kontroll på den 

verksamhet som man bedriver. Vi har infört ett krav på gödselvårdsanlägg-

ningar som tidigare har belastat våra vattendrag och som vi fortfarande ser 

följderna av. 

Den atmosfäriska depositionen glöms ofta bort i de här debatterna. Vi får 

också in en hel del näringsämnen från övriga områden med vattenströmmar. 

Vi har en väldigt omfattande flygtrafik som går rätt över Åland. Jag har tidi-

gare sagt att även om vi skulle ta bort hela jordbruket när det gäller fosfor så 

står det för bara tre procent av den totala belastningen på Åland. Det finns 

saker som man behöver titta på i detta. En del av dessa saker kommer vi att 

titta på i social- och miljöutskottet.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Ltl Henry Lindströms anförande andas väldigt mycket 

rädsla för att det ska göras inskränkningar som skulle drabba jordbru-

ket. Det finns en stor diskrepans mellan det som regeringen för fram och 

säger att det här dokumentet lagfäster vi nu, nu lagfäster vi programmet 

och åtgärderna för en bättre havsmiljö, och Ltl Henry Lindström talar 

om förändringar av bara teknisk natur. Vad är det som gäller här? Är 
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detta ett stort steg framåt eller är det närmast ett litet steg av teknisk na-

tur? 

Det skulle vara viktigt att ltl Lindström, som företräder centerpartiet, 

kunde komma med några förslag om hur man skulle förbättra vattentill-

ståndet i Östersjön och utsläppen från jordbruket. Utsläppen som kom-

mer de finska jordbruken belastar trots allt Skärgårdshavet ändå upp till 

70 procent.  

Ltl Henry Lindström, replik 

Fru talman! Till den senaste delen gällande utsläppen från jordbruk, så 

är det ju inte det åländska jordbruket som står för belastningen, 70 pro-

cents utsläpp till Skärgårdshavet. Det handlar väldigt mycket om det fin-

ländska jordbruket men det strömmar även från de områden av Öster-

sjön där man inte har ordnat med gödselvårdsanläggningar på samma 

sätt som vi har i det åländska jordbruket. 

Jag vill lyfta upp dessa frågor därför att man inte av framställningen 

kan utläsa vad som kommer att komma i förordningarna, vilket jag tyck-

er att är en brist. Det får inte belasta på ett sådant sätt så att det blir 

oskäligt. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag tycker att den tiden är förbi när vi ska fortsätta att skylla på andra 

länder och diffusa utsläpp uppifrån himlen. Vi vet helt klart att det är 

det åländska jordbruket som belastar det åländska vattnet. Jag tycker att 

det är dags att ta ansvar när det gäller de frågorna.  

Eftersom ltl Lindström har stor kunskap om jordbruket så vore det 

inte bättre att istället föra fram konstruktiva förslag här om hur vi till-

sammans ska komma tillrätta med det här och ändå ha ett livskraftigt 

jordbruk på Åland. 

Ltl Henry Lindström, replik 

Fru talman! De åtgärderna har tagits sedan långt tillbaka i tiden. Det är 

bara det att vi inte ser de fulla effekterna av det. Vi hade tider, före EU-

medlemskapet, där vi använder mycket av de sammansatta gödselmed-

len som hade höga fosforhalten. De gödselmedlen använder vi inte idag, 

det har man inte råd med. Men, genom att vi använde dem så lagrade vi 

in väldigt hög fosforhalter i marken som nu efter hand läcker ut. 

Jag tycker att jordbruket har tagit och tar ett stort ansvar genom de 

jordbruksmetoder man använder idag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Inte ska vi stoppa jordbruket, men det finns massor med 

saker att göra. När det gäller kontakter med producentförbundet, som 

jag har haft som miljöminister, så har de varit mycket, mycket positiva. 

Stora delar av landsbygdsutvecklingsprogrammet innehåller miljöåtgär-

der.  

Det finns nu ett våtmarksprojekt, vi har pengar för våtmarker. Produ-

centförbundet har sagt att de vill ha våtmarker i alla åländska kommu-

ner. 



  

  79 

Vi har infört system med extra breda skyddszoner. 

En sak som jag tror väldigt mycket på är riktad rådgivning. Erfaren-

heten visar att om man vågar tänka nytt så kan man också göra ekono-

miska vinster som jordbrukare med att tänka lite mera miljöinriktat. 

Kom med i arbetet, med din stora kunskap ltl Henry Lindström, så tror 

att vi ska få god vattenkvalitet på Åland.  

Ltl Henry Lindström, replik 

Talman! Jag anser att det inte finns motsättningar. Jag vill ändå lyfta 

upp de här frågorna. När det gäller tidigare lagstiftningsområden har 

det tyvärr tidigare påförts väldigt höga avgifter till jordbruket. I och med 

att det inte framgår hur förordningarna kommer att utformas så vill jag 

ändå lyfta upp de här frågorna i det här skedet. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Det är rätt och riktigt. När landskapsregeringen levererar 

förordningar brukar vi göra det i ett samarbete. Framställningarna bru-

kar gå på remiss. Jag vill igen lyfta fram de stora ekonomiska vinsterna 

som finns för jordbruket. Tänk lite mera miljö- och klimatsmart. Det 

finns studier på hur man kan nå framgång med att tänka lite mera miljö- 

och klimat smart inom jordbruket. Det finns en hel del att göra. Vi be-

höver ltl Henry Lindströms kunskap.  

Ltl Henry Lindström, replik 

Fru talman! Det är ju så, fast många kanske inte tror det, att det är jord-

bruket som är de största betjänarna av att vi har en väldigt god miljö. 

Kan man uppnå både en god miljö och en god ekonomi så ställer jag 

gärna upp och hjälper till i det här arbetet. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Innan vi går vidare så har bordläggning begärts. Är det nå-

gon som vill uttala sig om bordläggningstiden?  

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Jag har fått information från högsta nivå att den 17 september 

kanske inte är en så lämplig dag. Den 20 september skulle däremot passa 

presidiet bättre. Jag föreslår den 20 september istället. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget om bordläggning till den 

20 september. 

Talmannen 

Ärendet är bordlagt till måndagen den 20 september. 

Ltl Johan Ehn 

Fru talman! Om det är tillåtet så tar jag mitt anförande från platsen för att 

spara lite tid.  

Från frisinnad samverkans sida tycker även vi att det här är ett viktigt 

ärende. Vi stöder därför den här bordläggningen för att mera i detalj hinna 

med att studera innehållet i den här frågan. 
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Det som minister Sjögren framförde det lät bra. Vi hoppas att det är en 

grund för att kunna jobba med de här frågorna ännu mer intensivt än vad 

man hittills har kunnat göra under den perioden.  

Vi tycker från vår sida att vi under förra perioden hade mera fart vad gäller 

de här frågorna. Det är bra att det här nu kommer. Vi hoppas att man ska 

kunna komma vidare.  

Däremot blir man något konfunderad när man hör ltl Henry Lindströms 

anförande. Man skulle nästan tro att centern återigen sitter i opposition. Jag 

trodde att man hade "palavrat" genom de förslag som här läggs på bordet. 

Här kommer alltså grundläggande frågor om innehållet i den framställning 

som kommer från en regering som centerns stöder. Det är rätt intressant och 

häpnadsväckande att vi har det på det sättet. Om vi ska få det här systemet 

att fungera på ett bra sätt så hoppas jag att det finns redan från början ett 

grundmurat stöd för de framställningar som läggs, annars kommer den här 

parlamentariska situationen om möjligt bli ännu värre än vad vi har i dagslä-

get. 

Jag ser fram emot att få fortsätta den här diskussionen den 20 september. 

Minister Katrin Sjögren 

Fru talman! Jag ska väldigt gärna redogöra för lagtinget hur landskapsrege-

ringen jobbar med vattenfrågorna. Jag sparar det till den 20 september. 

Jag vill ta avstånd från att man inte har jobbat med de här frågorna. Det 

finns ett arbete som är gjort som skiljer sig från de förvisso radikala siffrorna 

som fanns i ett miljöhandlingsprogram. Jag blev lite förvånad, nästan lite 

chockad, att det miljöarbetet inte det miljöarbetet var mer konkretiserat.  

Jag ser fram emot att redogöra för lagtinget hur landskapsregeringen job-

bar med vattenfrågorna och hur vi jobbar med tvärsektoriellt med de frå-

gorna. Det sparar jag, om det tillåts fru talman, till den 20 september.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Vi får gå tillbaka till det stenografiska protokollet. Jag tror 

inte jag sade att det inte hade jobbats. Jag sade att vi inte var nöjda med 

takten och omfattningen. Vi tryckte på under förra perioden att få till 

stånd konkreta åtgärder. Jag delar inte ministerns åsikter om att det 

saknades konkreta förslag i det tidigare handlingsprogrammet, snarare 

tvärtom. Där satt man upp ganska tydliga mål för vart man ville. Åtgär-

derna skulle sedan konkretiseras under arbetets gång. Tyvärr hann vi 

inte under den perioden göra det klart. Det fanns redan då ett visst mot-

stånd, bland annat från minister Sjögrens parti just då. Också regerings-

kumpanerna, centern, hade synpunkter på hurdana mål man skulle 

sätta för fiskodlingen.  

Jag tror att det här kan vara avstampen för att återigen kanske kunna 

höja ribban tillsammans.  

Jag tycker lite synd om minister Sjögren för att hon inte har sina 

landskapsregeringspartier bakom sig till fullo. Det tycker jag är synd, för 

det skulle en sådan här framställning verkligen behöva.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Jag tror absolut att jag regeringspartierna bakom mig. 

Jag ska, som sagt var, återkomma till att presentera det som vi jobbar 

med och hur vi verkar. Debatten vinner inte på det heller, men var fanns 
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lagstiftningen och var fanns handlingsplanen? Det fanns inte någonting 

sådant.  

Jag vill också säga och sätta sordin på den konstruktiva andan som 

finns; kan man skylla på oppositionen under förra mandatperioden, el-

ler?  

Ltl Johan Ehn, replik 

Tack, fru talman! Jag ska också be att närmare få återkomma i debatten 

den 20 september, angående de konkreta åtgärderna som då föreslogs. 

Jag kanske också funderar lite vidare kring varför saker och ting inte går 

i den fart som vi hade önskat.  

När jag säger att jag tycker synd om minister Sjögren, när man inte 

har hela sin regering bakom sig, så gör jag det efter att ha hört ltl Lind-

ström här i plenisalen idag. Han hade ganska grundläggande frågor om 

vilka nivåer man ska lägga i det här arbetet. Jag tycker att det inte är den 

lättaste uppgiften som ministern har att föra det här arbetet vidare. Vi 

ifrån frisinnad samverkans sida, och jag antar också stora delar av den 

övriga oppositionen, är beredda att gå in och hjälpa till med de här frå-

gorna också.  

Jag hör också till dem som ska försöka hålla mig ifrån att kommen-

tera det som hände under förra perioden. Jag ska istället i fortsättningen 

koncentrera mig på det som vi nu har framför oss. Kanske vi kan ha en 

sådan överenskommelse både ministern och jag?  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Det låter bra det. Ltl Ehn behöver inte alls tycka synd av mig. Vi har 

avancerat i de här frågorna. Men det ska jag inte sticka under stol med 

att det är ett hårt arbete, det är ett jättehårt arbete. Skulle man arbeta 

med miljöfrågorna brett över hela landskapsförvaltningen, kommuner-

na och allmänheten så skulle det vara väldigt lätt. Miljöfrågorna borde 

implementeras i all verksamhet. 

Jag ska redogöra för lagtinget hur vi jobbar med de här frågorna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Jag hoppas att vi den 20 september ska på basen av den här 

framställningen kunna ha en ganska bred och kraftfull debatt om vat-

tenvården. Det inte är någon idé att regering efter regering skriver pro-

gram. Man måste verkligen lägga prestigen åt sidan i de här frågorna 

och ta till vara arbetet som tidigare regeringar har gjort för att gå vidare. 

Man ska inte säga; att det där är ingenting värt, nu ska vi göra om all-

ting. Den som lider mest är Östersjön. 

Jag hoppas att minister Sjögren i den diskussionen också kan förklara 

vattenåtgärdsprogrammet och varför man har valt att sänka ambitions-

nivåerna så pass mycket vad gäller utsläppen, särskilt av fosfor, jämfört 

med andra regioner och i relation till den tidigare ambitionsnivån. Det 

vore väldigt intressant att höra varför vi ska ha sämre ambitionsnivå här 

än på andra håll. 



  

82 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Ingalunda har vi sänkt ambitionsnivåer. Vi har lagfäst att vi 

ska ha en god kvalitet på vårt vatten. Det innebär att det handlar om ve-

tenskap. God kvalitet klassificeras av hur mycket alger det i vattnet, hur 

mycket klorofyll det finns. Vi åligger oss att göra det genom att imple-

mentera åtgärdsprogrammet och förvaltningsplanerna i lagstiftning.  

EU får mycket kritik, men på miljöområdet fungerar det väl. Om vi 

inte kan presentera en bra vattenkvalitet så kommer det att kosta. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

I vattenvårdsprogrammet har man ju inte sagt vilka krav man har till 

exempel när det gäller fosforutsläppen. När ska landskapsregeringen ta 

beslut om det? Det blir väl i någon förordning som man skjuter framför 

sig. Det skulle vara viktigt att regeringen i det här skedet, efter tre år vid 

makten, kommer med besked om hur man ska klara av de här frågorna 

rent konkret. 

Om HELCOMS minskningskrav för egentliga Östersjön är 64 procent 

fram till 2016, så varför ska den åländska målsättningen med fosforut-

släppen bara vara 57 procent till 2021? Det är mycket lägre och fram-

skjutet i tiden.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Om vi når en vetenskapligt god vattenkvalitet, en vattenkvalitet som be-

traktas som god i hela EU, spelar det exakt någon roll om det är så att 

fiskodlingen minskar 80 procent eller om den minskar 50 procent? Spe-

lar det någon roll om jordbruket, som det stod i miljöhandlingspro-

grammet, skulle minska 20 procent i stället kunde minska 50 procent 

med de här effekterna, om vi trots allt uppnår god vattenkvalitet? 

 I miljöarbetet och i miljöpolitiken har man hållit på att stånga sig 

blodig och försökt ha en retorik om vem som är mest miljövänlig. Det 

som vi presenterar är vetenskaplig fakta och en målsättning som vi lag-

fäster i den åländska vattenlagen. Vi ska leverera en god vattenkvalitet. 

Man behöver uppdatera sin kunskap i de här frågorna. Jag hoppas att vi 

får en väldigt konstruktiv diskussion den 20 september. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! Jag tillhör dem som i många år har jobbat för vattenmiljön och 

för miljön överhuvudtaget. Jag kan också konstatera att det råder delade me-

ningar i vissa partier, kanske i alla partier, om hur detta ska gå till. Jag förbe-

håller mig rätten att tala för mig och hur jag tycker att man borde gå tillväga. 

För det första vill jag stöda minister Sjögren i hennes framställning. Hon 

kämpar väl för miljön. Jag var tidigare här i somras lite kritisk till mus-

selodlingen och till den delen man sade att det var bra för miljön. Då tyckte 

jag att man kunde ha varit lite mera konkret och tydlig.  

Nu har man kommit med en framställning där man hänvisar till bak-

grundsfakta och hur man ska gå tillväga för att råda bot på och förbättra vår 

vattenmiljö. 
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Jag vill också klart och tydligt säga att jag tycker också att både socialde-

mokraterna och frisinnad samverkan har en bra miljöprofil i de här frågorna. 

Jag stöder också dem, trots att jag inte tillhör oppositionen.  

Det här är en så viktig sak för hela Åland, liksom jordförvärvsfrågorna, så 

här måste det vara ett brett samarbete. Det måste vara slut på det här tjaf-

sande och stridande bara för sakens skull. Vi måste någon gång börja jobba 

för hela Åland i de här större frågorna. Sedan kan vi strida i de mindre frå-

gorna som inte är så viktiga.  

Jag har själv, herr talman, jobbat mycket konstruktivt i mitt förra förvärv 

med vatten och rening av vatten. Inom kommunerna håller man mycket på 

med avloppsrening och rening av dricksvatten. Jag har själv sett hur man si-

lar mygg och sväljer elefanter. Därför är det viktigt att vi tar tag i de största 

utsläppen, fiskodlingarna. Och att vi också tar tag i jordbruksutsläppen som 

också är en väsentlig del. Samma sak med bosättningen, där har visserligen 

tidigare regeringar tagit beslut om att sanera enskilda avloppsanläggningar. 

Här är vi en bit på väg som kommer att förbättra miljön.  

Man har kopplat upp en stor del av landsbygdens avlopp till Mariehamns 

reningsverk. Mariehamns stad ska ha en eloge för att de har varit ytterst sam-

arbetsvillig. Man förbättrar vikarna på landsbygden. 

Det här är ett jobb som måste fortgå. Katrin Sjögrens framställning pekar 

på detta.  

Herr talman! Östersjön, som vi bor mitt i, är världens mest nedsmutsade 

hav. Det vore nog konstigt om inte vi här på alla sätt skulle försöka göra så att 

Östersjön blir renare. Det handlar framförallt om miljön men också om eko-

nomi. Vem vill vistas i våra vatten om vi har "algsoppor" som vi har för det 

mesta på somrarna. Därför handlar det också om ekonomin. 

Ännu värre är det med vårt dricksvatten. Jag är själv ordförande i ett vat-

tenbolag i Saltvik. Jag ser hur insjöarna år för år blir sämre, trots att det vid-

tas åtgärder. När man diskuterar med de jordbrukare som gränsar till bland 

annat insjön som vi tar vatten ifrån, så är man välvilligt inställd. Man gör fri-

villiga åtgärder bara man sätter sig ner och diskutera och blir kompenserad 

för den lidna skadan. Viljan finns. Vi måste också här alla hjälpas åt.  

Krävs det ekonomiska åtgärder så måste det sättas in förstås. Dricksvatten 

vill vi ha. Den dagen som det kommer gult vatten ur kranarna så kommer vi 

nog att bli påskällda om varför vi inte har gjort någonting. Det är inte för ti-

digt att göra någonting. Det är antagligen lite för sent. Men bättre sent än ald-

rig. 

Herr talman! Det är billigare att förebygga än att sanera. Så är det också 

med våra insjöar.  

Jag stöder den här framställningen. Jag hoppas verkligen att minister Sjö-

gren kommer att nå fram till sin målsättning att förbättra vattenkvaliteten. 

Miljöhandlingsprogrammet har kritiserats att det var skarpt. Programmet 

togs ett år före denna regering tillträdde år 2006. De var frisinnad samver-

kan, socialdemokraterna och centern som satt i regeringen. Där var man yt-

terst tydlig hur detta skulle minskas. Jag hoppas att det här är ett steg i im-

plementeringen av det handlingsprogrammet, vilket man kan säga. 

Till sist, herr talman, har jag ett konkret förslag som skulle kunna göra 

någonting märkbart för Östersjön, utan att det kostar oss en enda cent. De 

beramade champagneflaskorna och kanske också ölflaskorna, så nettoin-

komsterna kommer att bli en ansenlig summa, om man hanterar flaskorna på 
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rätt sätt. Man kanske säljer ut en del och man kanske på annat sätt ser till att 

man får en del inkomster ifrån dem. Man skulle bilda en fond där avkast-

ningen oavkortat skulle gå till förbättringar av Östersjöns miljö, till rent kon-

kreta åtgärder, inte forskning och sådant. Det skulle vara ersättning för kon-

kreta åtgärder. Det här skulle, som sagt var, inte kosta oss en enda cent. Det 

här skulle för en gångs skull vara en konkret åtgärd för Östersjön. Det var ett 

konkret förslag. Tack, herr talman.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! När det gäller blåmusslor så har jag förstått att ltl Karlsson 

har varit negativ till det. Jag tycker att man ska framhävda vikten av ex-

periment och försök. Nu har man kommit fram till att blåmusslor inne-

håller proteiner som kan användas till ett mycket miljövänligt rost-

skyddsmedel. Jag vet inte vad ltl Karlsson har för bil, men de bilar jag 

har haft de har haft har haft en tendens att rosta. Jag tror på blåmusslor.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

På talman! Skulle jag ha en sådan bil och skulle vi ha sådana mackar i 

Kroklund så skulle jag naturligtvis tanka det. Om nu ltl Erland har läst 

min insändare ordentligt så har jag sagt att jag inte är emot projektet 

som sådant. Jag är emot att man framhärdar och säger att det är ett mil-

jöprojekt som renar Östersjön från fosfor. Det stämmer inte riktigt. Det 

här projektet som nu man har Kumlinge renar 40 kilo fosfor per år un-

gefär. Vi släpper ut 50 000 kilo, samt att det är stora mängder som ska 

skördas. Jag tycker inte att det är riktigt relevant.  

Däremot tycker jag att den här framställningen kan göra mera för Ös-

tersjön miljö, åtminstone på sikt.  

Ltl Olof Erland, replik 

När det gäller omfattningen av musselprojektet så är det ju ett försök. 

Kan man hitta mekanismer som gör den här reningen och kan man sam-

tidigt hitta användning för blåmusslor så är det oberoende ett steg 

framåt. Det kan misslyckas men det också lyckas. Så är ju världens ut-

veckling. Man gör försök och man prövar. Jag tycker inte att det är oin-

tressant att man kan göra rostskyddsmedel och använda det som en rå-

vara som är mycket mera miljövänlig än dagens medel. Snacka om mil-

jöförstöring där har vi oljor, bränsle, bilar och flyg som hela tiden pum-

par omkring ämnen som är skadliga både för människor, djur och för 

vatten.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Jag stöder helt ltl Erlands åsikter i det här fallet. Det är en liten annan 

åsikt än vad som har sagts förut, inte av Erland men av andra. Jag stö-

der helt Erlands åsikter i det här fallet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Ärendet bordläggs till den 20 september. 
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Enda behandling efter bordläggning 

13 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 bordlades 3.6.2010. 

Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag vill inledningsvis föreslå för lagtinget att lagtinget antar kläm-

men i hemställningsmotion nr 30/2007-2008. Klämmen lyder som följer; 

"att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att en ändring av 

vägtrafiklagstiftningen införs som möjliggör för domstolen att som alterna-

tiv till körförbud utdöma krav på alkolås och körkortsläsare i fordonet." 

Jag håller alltså inte med lagutskottet i sitt betänkande där de skriver; "en-

ligt utskottets mening är ett införande av alkolås förenat med relativt stora 

kostnader eftersom ett tvång till alkolås måste förenas med ett behand-

lingsprogram för att vara långsiktigt verkningsfullt. Dessutom konstaterar 

utskottet att det finns vissa möjligheter att tekniskt kringgå låset bland an-

nat genom att någon annan person hjälper till att starta bilen." Åtminstone 

enligt den information som jag har när det gäller alkolås så måste man utföra 

ett nytt blåsprov för att kunna fortsätta färden. Den här skrivningen kanske 

inte riktigt är i enlighet med nuvarande tekniska möjligheter. 

Är det så att vi faktiskt tillsammans vill göra någonting åt rattfylleriet så är 

jag övertygad om att det här är en bra åtgärd. Det är inte mellan 0,2 och 0,5 

som de flesta rattonyktra finns. Som vi också kan läsa i media så är det 

största bekymret, och där de flesta olyckorna händer, så är vid grövre rattfyl-

leri. Man skulle då kunna dömas till ett alkolås för att kunna köra fordonet. 

Det skulle hjälpa till att få ned rattonykterheten. 

Priset på ett alkolås ligger runt 1000-1500 euro. Tänker man på att kost-

nader för en rattonykter som åker fast på nytt och på nytt och på nytt igen så 

kostar det också. Det kostar den personen och det kostar samhället. Här är 

installationen en engångsföreteelse och en engångskostnad.  

Jag hoppas verkligen att vi skulle kunna gå in för detta. Det här är relativt 

sett en enkel åtgärd för att få ned återfallsrattonykterheten. 

Finlands regering har också föreslagit en lag som skulle träda i kraft från 

augusti 2011. Där säger man att det ska bli obligatoriskt med alkolås vid skol- 

och dagiskörningar. Det tillåts att köra fem dagar med ett ersättande fordon, 

utan alkolås, om man måste ha sin bil på reparation. Detta har tagits väl 

emot. Förmodligen kommer man att införa detta.  

Vi har egen lagstiftning på området. Det brukar ibland vara lättare om man 

också på annat håll tänker på detta, vilket man nu också har tänkt på, på an-

nat håll. Vi vet effekterna av det. Det här är ingenting som vi själva har hittat 

på, utan det är egentligen att ta efter någon annan. 

Jag föreslår att man godkänner den här klämmen och att vi kan enas om 

att landskapsregeringen får i uppgift att införa alkolås i vår vägtrafiklag. Tack.  
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Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag var lite ouppmärksam. Hur var det med rattfylle-

rigränsen? Är vtm Lindholm för en sänkning till 0,2 eller är det oväsent-

ligt om man sänker från 0,5 till 0,2? Jag skulle gärna vilja ha ett klargö-

rande där. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

I det stora hela så tror jag att det inte har så stor betydelse generellt, och 

kanske inte heller i det långa loppet. Men, jag tror att det har en bety-

delse vad beträffar attityden. Det är inte mellan 0,2 och 0,5 som vi ser 

problem. Vi kanske mera försöker göra det till att problemen finns där. 

Vi ser att problemen finns i de högre promillehalterna. Idag är det ju 

mer vanligt att man har 1,5, 2,5 än 0,4 eller 0,6 när man åker fast. Jag 

tror att en framtida omröstning här i salen kommer att visa var jag står i 

den frågan. Det är viktigt vad beträffar en konsekvens av attitydföränd-

ringarna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Carina Aaltonen  

Herr talman! Jag vill också avisera en omröstning så att klämmen till motion 

nr 36/2007-2008 godkänns. Den lyder; ”att lagtinget hos landskapsrege-

ringen hemställer om att en ändring i trafiklagstiftningen införs så att den 

nuvarande promillegränsen för rattonykterhet sänks till 0,2 promille”.  

En av orsakerna till varför jag ville att det här ärendet skulle bordläggas då, 

den 3 juni, var att lagtinget och regeringen skulle kunna ta del av den rapport 

som en arbetsgrupp vid trafikministeriet lade fram den 3 juni, samma dag 

som vi diskuterade det här ärendet i lagtinget. Nu finns den rapporten, dock 

på finska, att hämta på trafikministeriets hemsida. 

Trafikministeriets arbetsgrupp skulle dels se på och dels utvärdera på vilka 

olika sätt man skulle kunna förbättra trafiksäkerheten bland unga förare och 

bilister. Bakgrunden är att utvecklingen bland de unga förarna i åldersgrup-

pen 15-24 år så har antalet skadade och dödade inte minskat, trots att säker-

heten i vägtrafiken långsamt har förbättrats. Man säger också att antalet mo-

pedolyckor nästan har fördubblats under de senaste fem åren. Jag skulle tro 

att det ser ungefär likadant ut hos oss.  

Alkohol finns med i bilden vid ungefär var fjärde dödsolycka i Finland och 

ungefär i var sjätte olycka där någon har skadats. I rapporten sägs också att 

alkoholens andel i olyckorna har ökat. Ska man låta den här trenden fortsätta 

då? Nej, det ska man verkligen inte! 

Ett av många förslag, från trafikministeriets arbetsgrupp, är att sänka 

promillegränsen från 0,5 till 0,2. Jag talade med en tjänsteman på ministeriet 

idag, som sade att han tror inte att detta är det allenarådande, det är inte det 

stora problemet, precis som Vtm Lindholm sade här idag, men det skulle på 

sikt förändra attityden till att dricka och köra. Det skulle styra folks beteende 

i annan riktning än idag.  

Vi vet alla här i lagtinget att man kan dricka betydligt mer än ett glas öl el-

ler ett glas vin till middagen och sedan sätta sig bakom ratten. Så är det. 

I Finland vill en majoritet av befolkningen idag sänka promillegränsen. Jag 

skulle gärna vilja se en färsk pejling på hur ålänningarna ställer sig till en 
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sänkning. Men min magkänsla säger mig att en majoritet av ålänningarna fö-

redrar en lägre gräns. Om man nu sedan själv gör som man säger kanske är 

en annan sak. Jag tror att det är oerhört mycket mera skamfullt att åka fast 

för rattfylleri än att åka fast för fortkörning. Att åka fast för rattfylleri är verk-

ligen någonting som inte är bra. Om gränsen är så att man kan dricka nästan 

hur mycket som helst, och man ändå inte åker fast, så då finns det ett för stort 

utrymme där. 

Det finns mycket matnyttigt för trafikministern och hennes avdelning att 

hämta i den här rapporten. Det handlar inte bara om att sänka promillegrän-

sen. Det handlar om olika reformer av körkortsutbildningen, examen för mo-

pedkörning, trafikfostran i skolundervisningen och ett införande av obligato-

riskt alkolås för dem som åker fast för rattfylleri samt alkolås för skol- och 

dagisskjutsar. Säkert finns det också andra åtgärder som skulle kunna för-

bättra trafiksäkerheten också på Åland. 

När vi debatterade detta i juni, kommenterade lagutskottets ordförande 

Olof Erland mitt anförande. Han sade att det var ett sociologiskt intressant 

fenomen att det i huvudsak är män som kör i fyllan. Om det är ett sociologiskt 

intressant fenomen eller inte vill jag låta vara osagt. Jag anser att det är tra-

giskt, trist och bedrövligt att cirka åtta, nio av tio rattfyllerister är män. Precis 

som när det handlar om mäns våld mot kvinnor så borde detta idag i allra 

högsta grad vara ett problem för män. I synnerhet för lagstiftande-, samhälls-

engagerande och samhällsutvecklande män, de borde ta tag i detta och för-

söka åtgärda det. 

Just vi lagtingsledamöter är, i och med vårt ämbete, goda förebilder för 

andra samhällsmedborgare. Därför borde vi, och i synnerhet ni, värderade 

manliga kollegor, precis som ltl Roger Jansson gjorde senast, sjunga ut och ta 

ställning till alla åtgärder som kan förhindra att det finns berusade förare 

som framför fordon på våra vägar. Det är vår och er skyldighet. 

Senast vi debatterade trafiksäkerheten tog flera ledamöter upp gränsen för 

roderfylleri som idag är alltför hög i relation till utvecklingen av både storlek 

och hastighet för moderna båtar. Från socialdemokraternas sida välkomnar 

vi en översyn och sänkning även här. 

Det har gått tre månader sedan vår senaste debatt. Vad har regeringen och 

vad har trafikministern gjort under den här tiden? Vi vet att det fanns en tyd-

lig och klar beställning för att sänka promillegränsen både till lands och till 

havs, samt införande av alkolås, som dåvarande trafikministern Runar Karls-

son lämnade in till lagberedningen. Vi vet att det idag finns ett stöd, i stort 

sett i alla partier, för en sänkning av promillegränsen. Det som vi inte riktigt 

vet är vad trafikministern och regeringen vill? Hur ser tidtabellen ut? Vilka 

andra trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder jobbar man med på trafikavdel-

ningen? Vad väntar vi på egentligen? 

Kanske Centerns lagtingsgrupp har information om statusen på det här 

ärendet? Tack, herr talman. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Till det sista kan jag inte svara på. Vi måste höra trafikmi-

nistern när hon kommer tillbaka från sin resa. 

Jag tänkte komplettera en detalj. Ltl Aaltonen hade mycket sakliga in-

lägg. Det en sak som är värt att notera angående vad som har hänt runt 

omkring oss. När man sänkte från 0,5 till 0,2 i Sverige inträffade det 
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märkliga att alkoholhalten i blodet sänktes hos alla bilister, även hos 

dem som kanske förut hade 1,7, de låg nu på 1,4. Syndromet blev att hela 

skalan sänktes. Om man sänker från 0,5 till 0,2 så kommer det också ha 

en positiv inverkan på de grovt rattfulla. Det hände i Sverige. Man var 

också rädd för att byråkratin skulle öka, men den minskade faktiskt, en-

ligt trafiksäkerhetsverket i Sverige, som jag har pratat med. Det medför-

de ett sådant syndrom som man kanske inte riktigt hade förväntat sig.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Tack för den kompletteringen. Man märker också på bekanta i Sverige, 

att de säger; nej tack jag kör, när det gäller middagsbjudningar. När 

man kör så är det inte frågan om att dricka något glas vin som man lätt 

kan göra här hos oss. Jag tror att hela attityden till alkohol och bilkör-

ning skulle förändras om vi skulle få en sänkning.  

När det gäller trafikministeriet i Finland så är de mycket väl med-

vetna om dessa rön från Sverige. De vill också se en förändring i Fin-

land. Den tjänsteman som jag talade med sade att med den här rege-

ringen i Finland så blir det inte någon sänkning under den här mandat-

perioden.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det kanske inte blir någon sänkning just nu i Finland, Men 

med all säkerhet inom 2-3 år så har man 0,2 i Finland. Det skulle för-

våna mig annars. Det skulle vara märkligt att både Sverige och Finland 

har 0,2 och vi har 0,5. Det ger inte riktigt bra signaler, om hur man kan 

bete sig på Åland, åt de bilister som kommer från Sverige och Finland. 

Vi måste nog tänka på detta med promillegränsen, det är helt klart. Vi 

får återkomma till det.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Jag är i alla fall glad att det finns någon i centerpartiet som stöder en 

sänkning till 0,2. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Talmannen önskar informera att vi ämnar sluta ca kl. 17. 00 

idag. Eventuella omröstningar kommer att ske inkommande måndag.  

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Då var vi här igen och diskuterar det här ärendet som vi hade en 

ganska livlig diskussion om för några månader sedan. Först vill jag säga att 

jag understöder vtm Gun-Maris klämförslag.  

Jag tycker fortfarande att vi silar mygg och svälja elefanter när det gäller 

alkoholdebatten om 0,2 och 0,5. Problemet är inte det. Problemet är dem 

som gång på gång, återigen åker fast med 1,2, 2,0, 2,2 och 2,6 promille och 

som vi läser om i dagstidningarna lite nu och då.  

Jag har en motion, nr 56, som går ut på att man ska komma åt problemet, 

som tar bort de grova rattfylleristerna från våra vägar.  

Ltl Carina Aaltonen säger att alkoholen är inblandad i en av sex trafiko-

lyckor. Det är säkert så. Tittar man närmare på de trafikolyckorna som alko-

holen är inblandad i så är inte halterna under 0,5 promille, utan det är betyd-

ligt högre promillehalter. Problemen ligger inte upp till 0,5 promille, vilket vi 

har statistik på. De poliser som jag har pratat med, här på Åland, har infor-
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merat mig om att de inte har tagit fast en enda person som har blåst under 

0,5 och som har orsakat en trafikolycka. Det finns säkert orsaker till det 

också. Bekymret är att vi vill med vårt politiska samvete försöka visa att vi 

verkligen har gjort någonting, visa att vi verkligen gör någonting så då drar vi 

till med att sänka från 0,5 till 0,2 även fast problemet inte ligger där. Det är 

jag lite emot. Den principiella lagstiftningsmakten som parlamentet har så 

åtgärder man ett problem med fel sorts verktyg i det här fallet. 

Vi har de facto inte ett problem mellan 0,2 och 0,5. Orsaken är att vi som 

inte kör bil och dricker alkohol, inte kör bil oavsett om det är 0,2 eller 0,5. 

Det spelar liksom inte någon roll. Problemet ligger inte där.  

Min motion säger att man ska ta bilen av dem som kör grovt rattfylla. 

Lagutskottet skriver att frågan är komplicerad ur behörighetssynpunkt ef-

tersom äganderätten berörs. Jag tycker inte att det är så komplicerat. När nå-

gon begår ett jaktbrott kan myndigheterna beslagta både bil, bragd och båt. 

Man får nästan simma i land. Så hårt tar myndigheterna och samhället ett 

jaktbrott. Om man gång på gång kör grovt rattfull på våra vägar så får man 

behålla sitt vapen som man kör omkring med. Jag tycker att vi ska göra 

någonting åt det. Gör vi det så kommer vi att komma åt det största proble-

met. Vi få bort för chaufförerna i trafiken som orsakar de flesta alkoholrelate-

rade olyckorna. 

Den som har druckit en öl kommer fortfarande att behöva kalkylera om 

man kan köra, eftersom gränsen är 0,2. Kan jag köra om jag har druckit två öl 

för två timmar sedan? Vi har vi liksom åstadkommit? Den som kör, han kör 

ändå, oavsett om det är 0,2 eller 0,5.  Som jag sade förra gången i debatten så 

skulle vi ha 0,0. Man säger då att det är svårt för det kan vara mediciner och 

man kan ha ätit någonting osv. Men om vi inte accepterar alkohol i blodet så 

ska vi väl ha 0,0? Man får väl blåsa i ett blåsprov och vänta då tills man har 

0,0, om det är det som vi verkligen vill åt, att man inte ska ha alkohol i blodet 

när man kör bil. Enligt Carina Aaltonen förslag får man uppenbarligen ha 0,2 

men inte 0,5. Inte någon av oss kör med alkohol i blodet i alla fall, men det 

vet jag inte, det kanske ni gör? Men det ska man inte göra. Jag förespråkar 

inte det heller. 

Jag tycker att man silar mygg och sväljer elefanter när man sätter all kraft 

på att sänka från 0,5 till 0,2 istället för att verkligen ta i med hårdhandskarna 

där problemen verkligen finns. Problem gäller dem som kör grovt rattfylla 

och har över 1,0 och upp till 2,7 promille.  

Mitt förslag är att man ska göra något åt det. Man ska inte sikta in lagstift-

ningsresurserna och polisens resurser på att titta på mellanstraffläge, som 

lagutskottet förespråkar. Att mellan 0,2 och 0,5 ska man få ett straff men det 

är inte riktigt straff som är riktigt allvarligt, fast det är allvarligt ändå. Det är 

inte någon som riktigt vet vad detta kommer att betyda. Det kommer att bli 

ännu mera jobb för polisen. Det kommer också att sätta en rattfylleristämpel 

på den som blåser 0,21 promille. En person som inte är berusad eller påver-

kad, men har 0,21 promille när han åker fast i blåskontrollen, ska alltså få 

lämna bilen och gå hem och bli stämplad som rattfull. 

Är det verkligen vi vill med den här lagstiftningen för att komma åt pro-

blemen med alkohol i trafiken? Det känns jättebra om man är politiker och 

döva sitt samvete med att lämna ett sådant förslag och rösta för 0,2 promille. 

Då kan man när valet kommer om ett år säga; titta på mig, jag röstade i alla 

fall för 0,2 promille. Jag jobbar hårt för att motverka drogproblematiken på 
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Åland. Men det gör man inte, för man kommer förmodligen att rösta emot 

min motion, som verkligen skulle göra en skillnad. Ta bort dem som är grovt 

rattfulla och som återkommande kör grovt rattfulla.   

Lagutskottet resonerade att man kan låna eller hyra den bil. Ja, men ta den 

bilen också då. Jag kan garantera att om det är någon som har åkt fast för 

rattfylla, grovt och återkommande, och blivit av med sin bil så kommer väl-

digt få personer att låna ut sin bil till den personen. Jag har svårt att se vem 

som skulle göra det, om man vet att risken är att bilen beslagtas. Jag ser inte 

att uthyrningsfirmor, som hyr ut bilar till personer som gång på gång har bli-

vit av med körkortet och blivit av med bilen, skulle göra det. Åland är så pass 

litet så biluthyrningsfirmorna har nog ganska bra koll på situationen. Det är 

fortfarande personens ansvar. Vill vi komma åt problemen ska vi sätta in re-

surserna där, anser jag.  

Annars blir detta som ett förbud som ni nyligen instiftade där det ska vara 

förbjudet att dela på en flaska vin i en park i Mariehamn. Det är inte ett för-

bud som verkligen går ut på att bekämpa alkoholproblematiken. Vi sätter ett 

förbud för vanliga människor som sköter sig. De som inte klarar av att sköta 

sig gör vi inte så mycket åt. Vad resulterar detta i om vi tittar hur det var i 

somras? Ja, folk satt och drack öl i parkerna i alla fall, utan att ställa till be-

kymmer. Hade polisen resurser att sätta kraft på detta? Nej, det hade de inte. 

Det blir alltså en lagstiftning som egentligen inte leder till någonting. Det är 

en lagstiftning för att dölja lagstiftarens eget samvete.  

Jag förespråkar istället strängare straff för dem som kör grovt rattfulla. Ta 

bilen av dem. Jag kommer att föreslå min kläm som då ska röstas om på 

måndag som lyder; ”att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om 

att åtgärder vidtas att lagen ändras så att fordonet kan förverkas som på-

följd av rattfylleri”. Jag vill inte heller höra att det är komplicerat ur ägande-

synpunkt, att äganderätten berörs. Kan vi ta båtar, bragd och redskap från 

den person som begår ett jaktbrott, så kan vi ta bilen, mordvapnet, av någon 

som återkommande kör grovt rattfull.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Vi kanske inte ska fördjupa oss så mycket i den här 

diskussionen. Vi hade en ganska intensiv diskussion tidigare. Vi har helt 

olika åsikter i detta. Jag vill ändå inte låta ltl Karlström stå helt emot 

sagd.  

Det här med att ta bilen är väl också att kasta sten i glashus om man 

anklagar oss, som har en annan inställning när det gäller 0,2 promille, 

att vi det för att det ska se häftig ut. Det här, som ltl Karlström föresprå-

kar, är ju en sådan grej som man tycker att är väldigt häftigt, att man vi-

sar att man tar bilarna av dem. Dels vill jag hävda att man har rätt att 

konfiskera bilen redan idag. Behövs det en lagändring överhuvudtaget? 

Eller är det inte fullt möjligt att göra det i så fall?  

Sedan har vi kostnaderna på en bil idag. Man har en sämre bil för att 

man vet att man kan åka fast för rattfyller osv. Det har väldigt marginell 

effekt. Jag upplever att man är en machokille som kommer med häftiga 

förslag.  

När det gäller gränsen mellan 0,2 och 0,5 så är det en tydlig inställ-

ning, man kan ta 0,1 eller 0,05 om det passar bättre. Kroppen är kon-
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struerad så att det blir en viss alkohol i olika sammanhang. Man kan ta 

bort den marginalen. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Om man blåser 0,21 promille, ltl Åke Mattsson, så är man 

inte rattfull. Man är inte så pass vinglig i benen att man inte kan fram-

föra en bil. Jag säger inte att man ska dricka alkohol och köra, men det 

är inte ett problem. Uppenbarligen har det inte skett olyckor på Åland 

med folk som blåser 0,21 promille, enligt de poliser som jag har pratat 

med. Ltl Åke Mattsson har säkert egna erfarenheter och får rätta mig om 

jag har fel. Det är inte där som problemet ligger. 

Sedan stämmer det att man ifrån domstolssidan redan idag kan be-

slagta en bil. Men det görs aldrig. Även personer som har kört åtta 

gånger grovt rattfulla får behålla sin bil. Jag tycker att det är helt fel. 

Därför borde vi gå inför en lagändring som säger att bilen ska beslagtas 

vid återkommande grovt rattfylleri vid tredje gången eller kanske redan 

vid andra gången. Jag tycker att en gång är ingen gång, men andra 

gången ska bilen beslagtas. Det är inte någonting häftigt i det. Det häf-

tiga skulle vara att få bort dem från vägarna. Det är de som förorsakar 

trafikolyckorna och farorna på vägarna, vilket inte de som blåser 0,21 är. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det är väl ingen här som har hävdat att de som blåser 

0,21 förorsakar jättestora trafikproblem. Det gäller attityden. Det är un-

gefär samma sak som när drogförespråkarna anser att cannabis är okej 

att använda i olika sammanhang. En narkotikapolis sade; anledningen 

till att man pratar i de här termerna är att man vill utnyttja de själv. Var-

för ska vi ha 0,5? Varför ska man ha en sådan gräns överhuvudtaget? Är 

det för att man vill köra i fyllan och tycker att det är okej att folk kör på-

verkade? Vid 0,5 är åtminstone jag rejält påverkad. Varför ska vi tillåta 

en sådan gräns? Tycker ltl Karlström att det är bra? Är det för att turis-

terna ska köra i fyllan?  

En alkoholist som har druckit sig till 0,5 promille har väldigt svårt att 

sluta dricka. Han fortsätter tills han har 2,5 promille och är så omtöck-

nad så att han sätter sig i bilen och kör iväg. Det är där som problemet 

ligger.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Om problemet är han som har 0,5 promille och fortsätter 

att dricka, ja, det är ju han som har blåst mer än 0,5 som är problemet 

och som orsakar trafikolyckorna. Han ska åka fast. Vi ska sätta mer po-

lisresurser på att få flera blåskontroller på våra vägar, det håller jag full-

ständigt med om. Orsaken till varför jag tycker att vi inte ska ändra från 

0,5 till 0,2 är att man i stort sett i hela Europa har 0,5 promille gräns, 

man har till och med högre gräns på vissa ställen. EU rekommenderar 

att gränsen ska vara 0,5. Allting ska ju vara så lika i Europa nuförtiden. 

Jag förstår inte att vi ska skilja oss just i detta ärende. Jag förmodar väl 

att det kommer ett direktiv sedan som säger att alla ska ha 0,5 i alla fall.  
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Ltl Åke Mattsson säger att det är en attitydfråga. Han säger att om 

man sänker från 0,5 till 0,2 så kommer det att bli mindre alkohol i trafi-

ken, för man ändrar attityder. Jag är inte så säker på att det är så, om 

man tittar på hur det blev med förbudet att dricka vin i parkerna. Up-

penbarligen drack folk vin i parkerna i alla fall. Polisen hade inte resur-

ser att följa upp det. Det betyder också att polisen förmodligen kanske 

ska sätta mera resurser på att jaga dem i parken än att jaga dem som 

blåser mer än 0,5.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Jag tror på många åtgärder att förändra attityderna till att dricka och 

köra. Jag tycker att det är lite väl vulgärt av ltl Karlström att påstå att 

detta skulle vara någon slags valpropaganda.  

Mitt mål är att få bort alla rattfyllerister från vägarna, de har ingen-

ting där att göra. Jag lovar att om jag skulle ha 0,49 promille alkohol i 

blodet så skulle jag inte vara någon vidare bra chaufför. Ltl Karlström 

kanske är det på grund av sin kroppshydda och vana att dricka alkohol. 

Jag tror att de flesta som dricker väldigt sällan förlorar sin körförmåga 

redan vid 0,3-0,4 promille. Att sänka till 0,2 promille är inte någon fri-

hetsförlust. Det är bara sunt förnuft. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Det är detta som är själva pudelns kärna. Vare sig Carina Aaltonen eller 

jag skulle köra bil om vi blåste 0,49. Vi skulle knappast köra bil om vi 

blåste 0,25. Vi kanske inte kör bil om vi blåser 0,15. Vi är inte problemen 

idag. De flesta människor på Åland är likadana. Det är ett fåtal männi-

skor på Åland som har problem, dricker för mycket och kör bil och orsa-

kar trafikolyckor. Det är dem som jag tycker att vi ska lagstifta emot. Nu 

begränsar vi för alla ålänningar, ett problem som inte finns p.g.a. det är 

några som inte klarar av att bedöma när man kan köra bil. Den perso-

nen som blåser 0,49, 0,51, eller 0,3 han kommer att köra bil ändå även 

om vi sänker till 0,2. Det är jag helt övertygad om. Alltså blir det här en 

lagstiftningsåtgärd, som jag tidigare sade, för att döma lagstiftarens 

samvete. Man vågar inte ta tag i den riktiga problematiken, när det gäl-

ler de som kör grovt rattfulla, och genomföra mitt förslag i min motion, 

ta bort bilen från dem. Då gör man verkligen skillnad på våra vägar.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Det finns tre grupper som åker fast i poliskontroller. Det är bilister som 

kör då och då med alkohol i blodet och chansar att ta sig hem. Det är 

medelålders män som är alkoholiserade, som har en hög promillehalt i 

blodet, och som upprepade gånger åker fast. Det är dem som ltl Karl-

ström vill åt. Men sedan har vi den tredje gruppen; unga män som kör i 

berusat tillstånd. Hur vill ltl Karlström stävjar ungdomsrattfylleriet? Det 

gäller de killar som är mellan 15-24 år och som kanske inte har hunnit 

utveckla någon alkoholism. 
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 Att bli knarkare eller drogberoende kan gå väldigt snabbt. Men att 

utveckla alkoholism tar tid. Det kan ta tiotals år. Jag värnar också om 

den här gruppen, unga killar som är under 25 år. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Om du minns den här debatten som vi hade för tre månader sedan, så 

talade vi om vad som händer i Sverige. Man sänkte från 0,5 till 0,2. En-

ligt den undersökningen, som jag hänvisade till då, hade alkoholrelate-

rade olyckor ökat mera i Sverige än i någon annanstans i Europa. Orsa-

ken till detta var att man på andra ställen i Europa hade satsat ganska 

hårt på informationskampanjer och man hade inte bara litat på motor-

förarnas helnykterhetsförbund skulle propagera för att man inte ska 

dricka alkohol och köra bil. Man hade med samhällsinsatser gått in och 

verkligen berättat hur tokigt det är. Man skapade en attitydförändring 

genom information. I de andra länderna har det resulterat i att ung-

domsrattfylleri har minskat. I Sverige har det ökat. Man trodde att man i 

Sverige gjorde tillräckligt när man sänkte från 0,5 till 0,2. Sedan gjorde 

man ingenting mera. Det är liksom inget argument i sig, tycker jag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ltl Karlström nämner Sverige. Jag kan konstatera att det 

knappast finns något land i världen som har varit så framgångsrik i sitt 

trafiksäkerhetsarbete som Sverige. Att hänvisa till att man misslyckats 

där äger inte sin grund, vill jag påstå.  

Frågan med att förverka bilen till staten eller landskapet, låter sympa-

tiskt i och för sig. Problemet är att vi har en grundlag som förhindrar 

det. Domstolsväsendet i Finland har konstaterat att det är först efter 

sjunde eller åttonde gången som man kan förverka bilen till staten. Då 

är det förenligt med grundlagen, enligt en formulering som man har be-

aktat i domstolen. Vi kan inte, inom vår lagstiftningsbehörighet, lagstifta 

om att förverka bilen till staten. Tyvärr är det så.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Inte någonstans står det i den finska grundlagen att man 

får köra sju-åtta gånger grovt rattfull innan bilen beslagtas. Tingsrätten 

kan, om de vill, beslagta en bil idag.  

Om vi verkligen vill visa att vi vill ändra attityderna så tycker jag att 

man verkligen skulle visa det med krafttag att det inte accepteras ifrån 

lagstiftarens sida. Man får inte alls köra grovt rattfull. Om man gör det 

en gång så kanske inte bilen försvinner, men kör man två gånger så 

kanske bilen försvinner nästa gång.  

Jag tycker att vi med krafttag kan visa att vi inte tolererar rattfylleri 

på våra vägar. Det är min inställning till min motion. 

Angående utredningen ifrån Sverige, jag ska leta fram den utredning-

en, den visade helt klart att efter att man sänkte från 0,5 till 0,2 så har 

Sverige varit det land i Europa som har haft mest alkoholrelaterade 

olyckor per. Det har stigit kraftigare i Sverige än i något annat land. Jag 

tror mycket att det har att göra med att man tror att man gör någonting 
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och så gör man ingenting mera. Man borde satsa mycket mera resurser 

på konkret information och attitydförändringar. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

 Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Man måste ju se till helheten, vilket man har gjort i Sve-

rige. Man kan inte bara ta ut den biten, då kanske man får konstiga siff-

ror.  

Angående att förverka bilen till staten så finns det domstolsutslag där 

man har konstaterat när man kan förverka bilen. Det är bara att gå in 

och titta. Det var inte så hemskt länge sedan i tidningen om detta.  

Sedan finns det ett problem till som man i och för sig kan testa; vår 

behörighet att ha strängare strafflagstiftningen än vad man har i riket. 

Där finns det också en begränsning. Vi kan ha avvikande, men vi kan 

inte har väsentligt avvikande. Vi har lärt oss här i salen att det ibland är 

värt att testa vår behörighet. Ibland kan behörigheten vara mer vid-

sträckt än vad vi tror. Det kanske är värt att pröva. Vi hoppas ju att land-

skapsregeringen undersöker om det är möjligt när de ser på detta.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag vill inte leva i ett sådant land som ger klartecken att 

köra grovt rattfull med 2 promille sju-åtta gånger innan vi tar bilen av 

dem. Det är klart att det måste gå att ändra. Kan man ta båten, bragder-

na och andra produkter om man bryter mot den jaktlagen så är det i alla 

fall landskapsregeringens skyldighet att ta upp detta med Finlands rege-

ring och se till att det blir en grundlagsändring, om det är som ltl Karls-

son påstår. Jag säger att det inte står i Finlands grundlag att man får åka 

fast sju-åtta gånger grovt rattfull innan bilen beslagtas. Jag tycker att vi 

ska arbeta för att man ska få ta bilen. Man får då en säkrare konkret tra-

fikmiljö på Åland. De som orsakar trafikolyckorna försvinner. Kan de 

inte framföra en bil, eftersom de inte har någon bil, det är hårt att säga 

det jag vet det, men ta bilen av dem! Då gör man en radikal skillnad. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Herr talman! Detta med att ta bilen tycker jag att är väldigt speciellt. 

Straffet blir olika beroende på hur dyr bilen är. Om man har en 500 

euros bil så blir inte straffet så hårt om man tar bilen av rattfylleristen. 

Om man har en 20000 euros bil så blir det ett dyrare straff. Eller kanske 

jag har förstått fel? Man kan ju köpa en ny bil. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Givetvis får man dagsböter också så den ekonomiska skill-

naden kommer att tas bort. Det viktiga är inte att straffa den personen 

som kör grovt rattfull. Det viktiga är att ta bort om vapnet och verktyget 

som han kör på våra vägar med. Då spelade ingen roll för mig om det är 

en 20000 euros bil eller en 200 euros bil om jag blir påkörd av den. Kan 
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jag få bort den bilen från vägen så är detta målsättningen med den här 

motionen.  

Dagsböterna straffar nog personen ekonomiskt. Sedan ska bilen bort 

från vägen. Det är inte rattfylleristen som jag vi straffar. Jag vill få bort 

bilen från vägen. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Jag tror nog att rattfylleristen köper en ny bil. Om man blir utan bil så 

skaffar personen en ny bil. Vore det inte effektivare att, som Finlands 

regering har funderat, installera alkolås i alla bilar? Då kan ju inte någon 

köra full. Finlands regering funderar på att det ska bli så i framtiden.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Om rattfylleristen köper en ny bil, då tar vi den bilen också då. Är det så, 

som det har varit de flesta gånger, att man blir dömd sju-åtta gånger för 

grovt rattfylleri, ja, då tar vi sju-åtta bilar då. Varenda gång bilen för-

svinner blir det en trafikfara mindre på vägarna. Till slut kanske den här 

personen inser att det är ohållbart och han kan inte köpa en ny bil 

varenda gång landskapet tar bilen. Det går inte att förbjuda dem att 

köpa bilar, men vi kan ta bilen av dem om de gång på gång kör grovt 

rattfulla. Till slut brukar nog plånboken tala om att det är ohållbart. 

Sedan om det ska vara alkolås, visst, det kommer säkert att bli så. 

Inom fem år kommer säkert alla moderna bilar att vara utrustade med 

alkolås, vilket är jättebra. Det skulle inte förvåna mig om det kommer ett 

lagförslag från liberalerna som säger att också alla gamla bilar ska 

tvångsinstalleras med alkolås. Eftersom tydligen alla ska drabbas för att 

det finns några som missbrukar. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! En utgångspunkt ifrån lagtingets betänkande är att det här i sa-

len finns olika åsikter om alla tre motionerna. Däremot tror jag inte att det 

finns någon som inte har viljan att göra någonting åt alkoholproblematiken i 

vägtrafiken och också i sjötrafiken. En ännu hetare potatis kanske sjötrafiken 

är. Jag läste häromdagen en rubrik i Dagens Nyheter om sjörattfylleriet där 

båtar över en viss längd och motorstyrka hade 0,2 promilles gräns. Det stod 

att från och med den 1 juni ska den som har en stor och kraftig båt vara nyk-

ter. Meningen var nog att det gäller när man kör båten förstås. Men det visar i 

alla fall att man går ganska långt.  

Det intressanta är att lagutskottet, när vi behandlade det här, tog vi del av 

svenska och finska utredningar. Utredningarna går i den riktningen att grän-

sen är 0,2, vilket vi var helt medvetna om. Det var vi, fast vi var av den här so-

ciologiska kategorin män, precis som t.ex. Runar Karlsson och Åke Mattsson, 

vi tillhör väl de konstiga männen som månar om trafiksäkerheten. Det är väl 

ändå ett sociologiskt fenomen att pojkar vill mecka, skruva, hålla på med bi-

lar, köra bilar och de kör onyktra. En tredje del av de unga som omkommer i 

bilolyckor i Sverige är unga män. Det är ett problem att tänka på. 

Nu behandlar jag inte sjötrafiken. Det väsentliga, när det gäller de här frå-

gorna med 0,2 promille i Sverige, det är ju inte att man tar hand om de grova 
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rattfylleristerna, utan det är en attityd som påverkar människor på alla ni-

våer. Det är liksom ett annat tänkesätt. 

Jag hörde på ett radioprogram om en ägare till en stor muskelbåt, som 

sade att det var för hemskt när man kommer ut på sjön och ställer sig vid rat-

ten att man inte får ta starköl. Ja, är det verkligen hemskt? Jag förmodar att 

många som har varit på sjön inte något emot det, men skulle det vara en ka-

tastrof för någon att inse att här har vi ett kraftpaket. Många har inte sjövana 

som ålänningar. Första pricken har vi här och här tar vi första starkölen, se-

dan har vi nästa prick och där tar vi nästa starköl. Attityden är påtvingad av 

lagstiftaren, vilket man kan tycka illa om. I slutändan är det ändå en effekt av 

det här som förhoppningsvis är positiv.  

Vi i utskottet har erfarit att landskapsregeringen har en framställning. Tra-

fikavdelningen har haft en arbetsgrupp och gjort en framställning. Jag tycker 

för min del att det i utskottet och här i salen finns olika nyanser när det gäller 

nivån och vad den har för effekt. Ltl Fredrik Karlström tycker att det ska vara 

noll, vilket kanske leder till tekniska eller andra problem. Det är en respekta-

bel åsikt. Andra tycker att det ska vara 0,5 och att det är onödigt att utöka re-

striktionerna.  

Lagutskottet har fastnat för att man ska överväga att ha en gräns på 0,2 

promille. Man skulle överväga att kalla skillnaden mellan 0,5 och 0,2 för för-

seelse, med lite annorlunda straffbestämmelser. Vi har velat att det här ska 

beredas genom en lag. I den lagen ska man se på helheten. Man kanske ska ta 

in detta med sjöfylleri, ta in detta med straffbestämmelserna och ta in detta 

med vilken gräns det ska vara frågan om. Det är väl 0,5 och 0,2 som är hu-

vudspåret, vad jag har förstått.  

I lagutskottet som har jämkat ihop viljorna, med en reservation också, så 

har diskussionen varit att vi nog anser att man ska göra någonting. Land-

skapsregeringen har beredskap att komma med någonting. Det beskedet 

tycker jag att vi här ska ge till landskapsregeringen så att de förmedlar vidare 

till vederbörande att det förväntas ett ställningstagande, en helhetssyn. Vad 

det sedan är kanske inte är så viktigt i det här skedet. Lagtinget får ärendet i 

sin hand.  

När det gäller alkolås så bordlade vid detta i juni. Om jag minns rätt så var 

det ganska mycket diskussion om utredningar och vad som är på gång osv. 

Jag har följt med detta med alkolås och har personligen en öppen attityd.  

När det gäller skolskjutsar så finns det inne i vår lagstiftning, i förordning-

en, att man ska ha alkolås från och med 2012. Den tiden har man satt av tek-

niska skäl och att utvecklingen framskrider. Landskapsregeringen kanske 

också bör överväga om man vill införa alkolås tidigare? Vill man nu utvidga 

detta med skolskjutsarna till någonting annat? Då kommer det också övervä-

ganden emot.  

När det gäller EU så kan man inte kräva alkolås på alla nya bilar för att det 

skulle betraktas som ett handelshinder. Det har jag tagit del av någonstans. 

Jag kan inte gå i god för att det stämmer helt hållet, men det finns en hel del 

regelverk som ska stämma. Jag har flera gånger varit med om att åka i en så-

dan buss där det inte har fungerat och då ber man någon annan blåsa. Det 

har till och med stått i någon artikel i tidningen att så gör man. Sedan finns 

det ju också en massa kontrollmekanismer med tidsintervaller osv. Där tror 

jag, precis som Vtm Lindholm, att detta kommer i en eller annan form, om 

det inte gör det nu. 
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Sedan när det gäller förverkande av bilen så var utskottet ganska klar i sin 

uppfattning. Det kan vara så att det fungerar, vilket man då borde utreda 

mera. Grundlagskomplikationerna är en annan sak, kombinerat med nollto-

lerans osv. Man ska ju vända på alla stenar.  

Nu står vi in för en reform hoppas jag. Det har landskapsregeringen mer 

eller mindre utlovat. Om den reformen blir marginell eller större får vi väl se. 

Några promille tycker jag nog man ska kunna klämma fram när det gäller 

skärpningen av straffet.  

När man följer med den här frågan så är det egentligen ganska skräm-

mande när man är ute på vägarna. Man vet att det är väldigt många som kör 

berusade på vägarna. 

Herr talman! Utskottet lade mycket vikt vid, när det gäller alkolås och när 

det gäller promillegränser, vikten av att få in en annan attityd när det gäller 

körande och drickande. Det är en sak.  

Det andra gäller vid grovt återupprepat rattfylleri, där det verkligen är ett 

problem med medicinska, kemiska och sociala dimensioner, då måste man 

oberoende om man har alkolås, tar bilen eller någonting annat, få den här 

uppbackande behandlingen. Det finns system för det. Det fungerar. Om det 

fungerar bra vet jag inte. Det är i alla fall någonting som man samtidigt ska 

ha med när man ändrar på promillegränserna. Man måste lära sig mera, ta 

del av Sverige och Finland och bygga ut behandlingssystemet. Tack.  

Talmannen 

Talmannen vill meddela att efter dessa replikskiften avbryter behandlingen av det här 

ärendet och återupptar den måndagen den 20 september. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det var därför jag begärde replik för att jag insåg att jag 

inte kommer att hinna med anförande idag. Eftersom det har frågats ef-

ter centerns åsikter så vill jag ändå säga att idag på centerns gruppmöte 

så beslöt vi enhälligt att vi stöder lagutskottets betänkande. Vi anser att 

det är klokt av lagutskottet, man har behandlat motionerna positivt och 

tagit till sig budskapet, men man har ändå valt att hålla sig till en hel-

hetslösning. Det omfattar centern, så att det blir klart för alla här.  

Ltl Olof Erland, replik 

I lagutskottet var vi två liberala män och två centerrepresentanter. Vi 

utkristalliserade inte någon oenighet. Vi enades om att detta kunde vara 

vägkost till landskapsregeringen. Av den här debatten har väl alla för-

stått att det inte är så enkelt att bara välja. Det är en helhetssyn som 

landskapsregeringen ska ha när de kommer med en framställning.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag skulle vilja att lagutskottets ordförande, Olof Erland, 

skulle utveckla lite tankar kring på vad han tycker att polisen ska priori-

tera framöver. Ska man prioritera lagbrott som går ut på att folk dricker 

en flaska vin i parken? Det har ni nyligen lagstiftat om att är förbjudet. 

Ska man prioritera dem som eventuellt kör med 0,21 promille och sätta 

straffåtgärderna på detta? Eller borde man prioritera de grovt rattfulla 
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och försöka få fast de personerna? Jag tycker att det är ganska självklart 

vad man borde sätta polisernas resurser på. Uppenbarligen vet både ltl 

Olof Erland och jag att polisens resurser är begränsade. Om man då ska 

välja något av dessa tre, vilka tycker ltl Olof Erland att man ska sätta 

mera resurser på? Behövs det verkligen en lagstiftning som säger att de 

ska sätta någon resurs på att sätta fast folk mellan 0,21 och 0,49? 

Ltl Olof Erland, replik 

Lagutskottet gjorde ett studiebesök till polisen och vi diskuterade många 

frågor. Av det kan man dra den slutsatsen att det är knappt med resur-

ser. Vill vi verkligen göra någonting åt trafiken, inklusive rattonykter-

heten, så behövs det mer resurser. 

När det gäller detta att dricka vin i parkerna så kan jag förstå att poli-

sen inte är ute och gör raider i parkerna. Men, det är alltid frågan om 

när det gäller den moderna yrkesmässiga polisen att de samarbetar med 

hälso- och sjukvården. De samarbetar kanske med företagen. Inom tur-

ismen föreställer jag mig att man kan säga till turisterna att Åland är ett 

ganska hårt reglerat samhälle när det gäller trafik och offentliga platser. 

Man ska få vara ifred, man ska inte behöva se gäng som sitter och drick-

er och på vägarna ska man veta att man är säker. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Om polisen tar fast någon, efter att den här eventuella 

lagändringen går igenom med 0,2 promille, så kommer polisen att be-

höva sätta ännu mera resurser på det. Det handlar inte bara om att ta 

fast en person vid trafikkontrollplatsen. Det är efterföljande förhör. Det 

kommer att ta betydligt många fler arbetstimmar av vår poliskår för att 

få fast personer som blåser 0,21, personer, som förmodligen inte har al-

koholproblem inte behöver rehabilitering via den sociala sektorn i land-

skapet. Men resurser ska sättas på dessa lagbrytare. Det tycker jag att är 

fel. Sätt resurserna på dem som är återkommande grovt rattfulla. Det är 

mitt svar på det hela. Jag tycker att man går in i fel karusell om man sät-

ter resurserna på dem som blåser 0,2 eller 0,21 promille.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag kan bara överföra de här synpunkterna till landskaps-

regeringen som ska göra en helhetsbedömning. Har man 0,2 promille så 

måste man se hur man ska göra med övervakningen för att det ska ha ef-

fekt. 

Detta med att Åland är ett samhälle som har ordning på trafiken och 

på människorna i större utsträckning är också en positiv signal. Det är 

absolut inte någon här som föreslår att man ska hindra turister att 

komma till Åland och dricka världens äldsta champagne på restaurang-

erna och gärna överskrida promillegränsen, det är en sida av det hela. 

Men, att vi i det offentliga rummet och i trafiken har regler som överens-

stämmer, i stort sätt med svenska och finska regler som gör Åland till ett 

säkrare samhälle för både turister och medborgare, är en målsättning 

med det här. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! I Finland har trafikministeriets arbetsgrupp föreslagit att 

man ska införa alkolås som ett obligatorium för nya förare, redan vid det 

första fallet av rattfylleri. Det här andas lite dubbelmoral. Jag tycker att 

det inte ska spela någon roll om man är ung eller gammal. Efter ett visst 

antal fall borde alkolås installeras. Jag delar ltl Olof Erlands uppfattning 

att det är skrämmande att det finns berusade förare på vägarna. Jag har 

i mitt tidigare arbete som reseledare åkt buss med chaufförer som defi-

nitivt inte skulle ha klarat av att få igång sitt fordon trots att det sitter 

40-50 personer bakom chauffören. Jag tycker nog att utvecklingen att 

förbättra trafiksäkerheten med alkolås är en bra positiv utveckling.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag är själv intresserad av den lösningen. Debatten i Sve-

rige har väldigt mycket gått ut på att man ger möjlighet att köra istället 

för ett straff. Det kan ge ojämlik behandling. Man har funderat på hur 

lång tid ska man tvingas ha alkolås. Signalen till landskapsregeringen är 

att i förordningen har man obligatoriskt alkolås för yrkeschaufförer när 

det gäller skolskjutsar, visserligen med en tidsfrist, och att man utifrån 

detta kan göra bedömningen att man kanske ska införa alkolås för 

nydömda chaufförer. Men man kan inte kräva att nya bilar ska ha al-

kolås. Det är handelshinder.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

På något sätt känns det ändå som om utskottet har tagit ganska lätt på 

det här. Man säger att det finns möjligheter att tekniskt kringgå alkolå-

set och att låta någon annan person hjälpa till osv. Jag tycker ändå att 

man kunde ha godkänt den här motionen och givit landskapsregeringen 

i uppdrag att utreda det vidare, liksom jag även tycker att man borde ha 

gjort med sänkningen av promillegränsen. Det verkar ändå som det 

finns ett stöd i regeringen att sänka promillegränsen. Det finns ett lag-

stiftningsarbete på gång hos lagberedningen. Vad väntar vi på? Var är 

tidtabellen?  

Ltl Olof Erland, replik 

Jag förstår det där resonemanget helt och hållet. I lagutskottet har vi ta-

git de här motionerna på allvar. Vi har också varit beroende av tjänste-

män och sakkunskap. Min egen attityd, jag kan inte prata för utskottet, 

är att alkolås är intressant. Man ska följa med utvecklingen. Jag ser att 

alla de här frågorna kräver lagstiftning. Det är frågan om inskränkning-

ar, det är frågan om påföljder och det är frågan om straff. Därför behö-

ver man ha en lagberedning som en helhet.  

Jag har sagt, så skarpt som jag kan säga utan att höja rösten, att land-

skapsregeringen förväntas komma med en framställning. Då får vi alla 

ta ställning till det. Det ska vara lagframställning. För mig betyder det 

att man har funderat igenom, man ska helst vara eniga om det som man 

för fram och politiskt backa upp det och man ska försöka se på polisens 

resurser hur man följer upp lagstiftningen. Jag tror att vi är på rätt och 

nykter väg. 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Behandlingen av ärendet avbryts nu och återupptas mån-

dagen den 20 september. De som finns på talarlistan kvarstår.  

För kännedom 

14 Turismutveckling och turismstrategi 

Ltl Camilla Gunells m.fl. spörsmål (S 6/2009-2010) 

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 landskapsre-

geringen 6.9.2010.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 13 september kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 

16.53). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 26 ledamöter närvarande.  

Om ledighet från plenum 13-15 september 2010 anhåller vicetalman Gun-Mari Lind-

holm och för dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Roger Jansson, Torsten Sund-

blom på grund av privata angelägenheter. Beviljas. 

Bordläggning 

1 Godkännande av avtalet med Antigua och Barbuda om upplysningar i fråga om skat-

teärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 30/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 20/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 15.9.2010. Godkänt.  

Bordläggning 

2 Godkännande av avtalet med Dominica om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 31/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 21/2009-2010)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 15.9.2010. Godkänt.  

Bordläggning 

3 Godkännande av avtalet med Grenada om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 32/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 22/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 15.9.2010. Godkänt.  

Bordläggning 

4 Godkännande av avtalet med Saint Lucia om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 33/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 23/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 15.9.2010. Godkänt.  

Bordläggning 

5 Godkännande av avtalet med Monaco om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 34/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 24/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 15.9.2010. Godkänt.  

Bordläggning 

6 Godkännande av avtalet med Kina för att undvika dubbelbeskattning och förhindra 

kringgående av skatt 

Lagutskottets betänkande (LU 35/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 25/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 15.9.2010. Godkänt.  

Bordläggning 

7 Oljeutsläppsavgift 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 8/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 23/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 15.9.2010. Godkänt. 
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Remiss 

8  Landskapsrevisorernas berättelse för år 2009 

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 1/2009-2010)  

Remiss 

9 Landskapsrevisorernas berättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska 

rådet för år 2009 

Landskapsrevisorernas berättelse (RB 2/2009-2010)  

Enda behandling 

10 Landskapsregeringens berättelse för år 2009 

Landskapsregeringens berättelse (LB 1/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att landskapsrevisorernas berättelser remitteras till fi-

nansutskottet. Godkänns?  

Enligt 51 § 2 mom. lagtingsordningen hänskjuts landskapsregeringens berättelse till ut-

skott om lagtinget så beslutar. Talmanskonferensen föreslår att berättelsen inte ska 

hänskjutas till utskott. Kan förslaget omfattas? Omfattat. 

Talmannen föreslår med beaktande av bestämmelserna i 74 § arbetsordningen att ge-

mensam diskussion tillåts angående ärendena 8, 9 och 10 eftersom ärendena ansluter 

sig till varandra. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.  

Om förslag om bordläggning väcks, anses förslaget avse alla tre ärenden.   

Diskussion. 

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! Landskapsregeringens berättelse föreläggs för lagtinget. Det är 

en fortlöpande berättelse om saker som sker under budgetåret. Årets berät-

telse avviker inte till den delen från tidigare berättelser.  

Här kan man läsa ut mycket information om allt det som sker inom land-

skapsförvaltningen och de olika myndigheterna. Man kan också läsa ut hur 

landskapsregeringen har följt upp de beslut som lagtinget har fattat. Det lig-

ger också till grund för landskapsrevisorernas arbete med berättelsen. 

I fjol införde vi en revision av hållbarhetsaspekten. Arbetet fungerar så att 

vi kommer att revidera den vartannat år. Det betyder att man tar fram nyck-

eltal i årets hållbarhetsutveckling där olika områden belyses. Systemet med 

hållbarhetsredovisning är att man ska kunna följa den på några års sikt. Där-

för revideras inte de här tabellerna årligen, utan vartannat år. 

När det gäller landskapsrevisorernas berättelse så ligger den till grund för 

lagtingets möjlighet att granska landskapsregeringen. Från landskapsrege-

ringens sida så kommer vi förstås att finnas här och svara på frågor som dy-

ker upp från lagtingsledamöterna. Det är inte vår sak att direkt gå in här och 

beskriva den. Det är upp till lagtingsledamöterna att debattera berättelsen 

och upp till finansutskottet att behandla den. Vi kommer också att stå till för-

fogande när finansutskottet fördjupar sig i berättelsen.  

Något år har vi gjort ett meddelande med anledning av berättelsen, vilket 

var väldigt bra. Då fick landskapsregeringen berättelsen på förhand och då 

kunde man gå in i olika delar och också beskriva på vilket sätt man tänker 

hantera de påtalade bristerna. Det har inte varit möjligt i år för vi har inte 

haft den här berättelsen i så god tid, därav får vi ta informationen och be-

skrivningen av läget och åtgärderna muntligt här i salen och i finansutskottet. 
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Jag har också sedan några områden som jag tänkte beröra. Jag låter lag-

tinget debattera först så återkommer jag sedan. Tack.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Lantrådet nämnder meddelande med åtgärder med anled-

ning av revisorernas berättelse. Hon säger att man inte har hunnit med 

det eftersom man inte har haft berättelsen på förhand. Man har ju haft 

berättelsen en hel månad nästan. Den kom ju den 25 augusti. Innan vi är 

till ända med den här behandlingen så har det nästan gått en månad. 

Det borde ju räcka med en eller två veckors tid för att få fram ett med-

delande. Detta är ju saker som man borde prioritera högt. Jag saknar 

meddelandet. Det kanske borde lagfästas att det ska komma ett sådant 

meddelande, så att man kan ta ställning till det samtidigt som man dis-

kuterar berättelsen. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Herr talman! Det var väldigt bra när vi hade meddelandet. Det kräver 

lite mera tid än några veckor för att behandla det. Det betyder att alla 

våra förvaltningsgrenar ska ha möjlighet att svara upp och komma med 

sina förslag till meddelanden. Det finns en process och procedurer när 

det ska klubbas i plenum. Därför har vi helt enkelt inte haft den tiden, 

vilket jag beklagar, för jag tycker det systemet var bra. Då blev det mera 

en dialog mellan landskapsregeringen och lagting. Vi kan säkert ha den 

dialogen ändå.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Avser man att komma med det här meddelandet i efter-

hand? Eller är det inte under upparbetning? Hur ska vi tolka svaret? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Alla som har fått påpekanden i revisorsberättelsen har fått till 

uppgift att sammanställa sin beskrivning av läget och vilka åtgärder man 

tänker vidta. Det kommer att ligga till grund inför behandlingen i fi-

nansutskottet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Folke Sjölund 

Herr talman! Den årliga berättelsen från landskapsrevisorerna tycker jag rent 

generellt innehåller en del rätt bra saker. Den blir aldrig heltäckande och kan 

inte bli det heller med nuvarande system.  

De synpunkter som revisorerna har kommit med ska man naturligtvis ta 

på allvar och ta ställning till. Det är inte alltid så att man behöver hålla med 

allt vad revisorerna säger. Men man behöver gå igenom och se vad som avses 

med de synpunkter som revisorerna lägger. 

Herr talman! Jag tänkte börja med att anlägga lite allmänna synpunkter på 

revisionen och dess utveckling.  

Modern revision idag består av två huvuddelar. Dels kontroll, dels löpande 

kontroll men den andra delen är mycket viktig i modern revision nämligen 

rådgivning, att man går igenom tillsammans med dem i förvaltningarna som 

handhar pengarna i avsikt att effektivera och förbättra hanteringen. 
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Med de resurserna som revisionen har, både inom landskapsrevisorerna 

och inom den interna revisionen som landskapsregeringen har tillgång till, så 

har detta faktiskt lite haltat. Resurserna räcker helt enkelt inte till. Det beror 

mycket på att förvaltningen växer och att förvaltningen handhar allt mer 

komplicerade frågor som kräver att man sätter sig in i de här frågeställning-

arna och förvaltningen betydligt mera än tidigare. 

Ytterligare en sak är EU-revisionen, vilken är mycket formbunden. Den 

ställer mycket stora krav den som handhar EU revisionen. 

Min slutsats är att vi behöver se till att vi får ett revisionsverk. Det finns 

planer på och utredningar kring hur ett revisionsverk skulle se ut och hur det 

skulle fungera. Den processen behöver man gå vidare med för att komma 

fram till ett hållbart system för hur landskapsrevisionen ska kunna fungera 

på bästa möjliga sätt. Det är väldigt viktigt att man också har den rådgivande 

och utvecklande delen med hela tiden, som jag påpekade tidigare.  

Herr talman! Jag har några enskilda saker som jag vill beröra.  

Landskapsregeringen har faktiskt vid budgetförverkligandet underskrivet 

den av lagtinget antagna budgetens utgiftssida med drygt 4,5 miljoner euro. 

Det ska regeringen ha beröm för. Man kan också tolka att det som finansut-

skottet har skrivit om budgetdisciplin i flera budgetbetänkande har fallit i god 

jord.  

Inkomstsidans utveckling kan man inte belasta regeringen för. Det beror 

på andra omständigheter, framförallt på de internationella konjunkturerna. 

Herr talman! Jag tänkte bara med några ord beröra det som finns i berät-

telsen på sidan 5, som handlar om på öppna ärenden. De har faktiskt ökat 

ganska kraftigt från den 31 maj 2009 till den 31 ars 2010. Detta pekar på att 

ärendenas antal ökar. Det finns förmodligen, på vissa håll i förvaltningen, re-

sursbrister för att kunna hantera alla de ärenden som kommer in. Jag ska 

inte gå in desto mer på detaljer när det gäller oavslutade ärenden. Jag konsta-

terar att många av dessa ärenden är väldigt gamla och har legat oavgjorda 

under lång tid. Nu har vi faktiskt dels principer för god förvaltning men också 

den nya förvaltningslagstiftningen som sätter upp vissa villkor för hur en god 

förvaltning ska fungera. Det tar sikte på att om någon anhängiggör ett ärende 

i landskapets förvaltning så ska man få svar inom tre månader. Det är uppen-

bart att det här kanske inte fungerar helt och hållet tillfredsställande på alla 

håll. Många ärenden får man ett svar på inom tre månader. Därmed är de i 

första skedet avgjorda. Sedan finns ärenden som tar längre tid än tre måna-

der. Det måste det bli en ren rutin, om ärendet tar mer än tre månader, att 

den sökande får ett svar. Det svaret kan gå ut på att man säger att ärendet är 

av sådan karaktär som tar längre tid. I det svaret måste det också finnas en 

hänvisning till vem som äger ärendet. Det måste alltid finnas någon inom 

förvaltningen som har ansvar för ärendet som det handlar om. Det här behö-

ver den sökande absolut få reda på för att man ska kunna få information och 

ta kontakt med respektive person som handhar ärendet i förvaltningen. 

Jag ser att tiden går. Jag vill ta upp en sak som rör trafikavdelningen. Det 

är en fråga om M/S Gåsö. Den går mellan Järsö, Askö och Björkö i Lemlands 

skärgård, söder om Mariehamn. I budgeten för 2009 sades att trafiken med 

M/S Gåsö skulle upphöra under 2009 varefter fartyget kan säljas. Om man 

tittar på landskapsregeringens berättelse på sidan 145 så ser man vad som 

har hänt med M/S Gåsö. Den har gått tre turer per vecka. Den har en ganska 

liten funktion egentligen. M/S Gåsö har transporterat 119 passagerare. Den 
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har också transporterats varor och post, 159 försändelser. Det är faktiskt inte 

särskilt mycket. Den trafiken är i förhållande till insatsen oerhört dyr. Det här 

hör till de saker som trafikavdelningen, med tanke på resurstilldelningen, 

borde åtgärda. Det är uppenbart att rena trafikbehovet för personer är mar-

ginellt. De flesta kör säkert med egna båtar. Posttransport och sådant måste 

ju gå att ordna med en låsbar postlåda på Järsöbrygga eller liknande. Detta 

var en liten detalj.  

Rent allmänt är vi från liberalerna tillfreds med landskapsregeringens fög-

deri i stort. Naturligtvis ska landskapsregeringen gå igenom att titta, analy-

sera och ge reaktioner på det som landskapsrevisorerna påpekat i sin berät-

telse. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Revisorernas berättelse innebär som så ofta ett kvitto på att 

man hade rätt och när man läser den kan man nicka instämmande på många 

punkter, humma och muttra för sig själv att "vad var det vi sa". Så också 

denna gång. Berättelsen är dock som en refränglös schlagerlåt eftersom revi-

sorerna inte berört två av de största politiska fadäserna; asfalten och skarven, 

som har varit överskuggande 2009 och 2010. Man ser fram emot dem i nästa 

års berättelse.  

Talman! Revisionsberättelsen som helhet innehåller trots det rätt så myck-

et allvarlig kritik. När det gäller trafikavdelningen talar revisorerna om beho-

vet att återställa förtroendet för avdelningen. Det är förvisso sant men än all-

varligare är att förtroendet totalt sett har fått sig en ordentlig törn. Folks för-

troende för sina företrädare har skadats av alla affärer under denna regerings 

tid och det är av största vikt att försöka återupprätta det.  

Det är bra att ha visioner om utökad och till och med kraftigt utökad själv-

styrelse men för att få Ålands folk med på bussen behövs mera ordning och 

reda. Man behöver först visa att man kan sköta det man redan har. Det hu-

vudsakliga bakomliggande problemet är det politiska ledarskapet som inte är 

tillräckligt tydligt och aktivt. Hur ska det så gå med ytterligare självstyrelse? 

Det frågar sig mannen och kvinnan på gatan. Det är det som diskuteras kring 

kaffeborden och på kalasen. 

Talman! Till saken, nu har vi en revisionsberättelse på bordet och vi måste 

alla äta upp det sura äpplet. Även om det politiska ansvaret borde landa på 

centerns och liberalernas bord så får vi alla en släng av sleven. För centern är 

det här tydligen inte något problem eftersom man inte ens har begärt ordet i 

den här diskussionen, vilket är lite märkligt.  

En viktig del av nämnda ledarskap är uppföljning och utvärdering och där-

för är detta dokument viktigt. Därför är det också viktigt att komma vidare 

med en förbättrad revisionsapparat med bättre uppföljning och mer preven-

tiv intern revision. Varje euro satsad på revision får man många fler tillbaka, 

särskilt när man har en sådan situation som vi har inom förvaltningen. Det 

ska inte bara gå att skaka av sig vattnet som gåsen gör, i detta fall regerings-

partierna centern och liberalerna, särskilt centern som inte begär ordet.  

Vi måste sätta alla klutar till för att återupprätta förtroende hos folket för 

självstyrelsens fögderi. Det måste bli nästa valperiods stora uppgift för de 

som får representera folket efter nästa val. 

Talman! Några kommentarer till berättelsen som jag som ledamot i fi-

nansutskottet får granska på djupet.  
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Revisorerna konstaterar att det alltjämt finns många öppna ärenden med 

flera år på nacken, t.o.m. så gamla som från år 1995. Detta är inte bra, man 

borde genomföra en rejäl storstädning och se till att avsluta gamla ärenden 

som inte är aktuella. Själva motorn i byråkratikvarnen måste också underhål-

las. Att handlingar registreras korrekt och att ärendehanteringen fungerar är 

viktigt för att uppnå kvalité på förvaltandet. Se till att ha systemen i skick, det 

handlar om politiskt ledarskap. 

Talman! Revisorerna upprör sig också över hanteringen av jordförvärvs-

frågorna vilket lagtinget också häromdagen diskuterat och ska fortsätta dis-

kutera på onsdag. Detta strul hamnar i en särklass eftersom det är ytterst vik-

tiga frågor samtidigt som slapphäntheten varit extrem från regeringens sida. 

Djup oenighet och oförmåga att komma till skott tyder på brist på politiskt 

ledarskap.  

En riktig långkörare som ofta återkommer är avyttringen av onödiga fas-

tigheter landskapets ägo, återigen påpekar revisorerna att det går långsamt. 

Det är en av många saker som går lite långsamt, milt sagt, på kansliavdel-

ningen. Hur står det till med det politiska ledarskapet på kansliavdelningen? 

Vidare har revisorerna granskat bygget och driftsupphandlingen av Alan-

dica. Huset som inte skulle få kosta "en cent över 15 miljoner" blev till sist 

nästan 18 miljoner. På något sätt känns det skönt att inte ingå i det parlamen-

tariska underlag som tillät den kostnadsökningen och som klädde skott för 

hanteringen av ärendet.  

Men inte nog med det, som revisorerna konstaterar så finns en stor kost-

nad för driften dold i den affär man gjorde med Arken, FAB Ålands turistho-

tell. Landskapet sålde aktierna till ett kraftigt rabatterat pris och i bolaget 

fanns dessutom rejält med pengar i kassan. Köparen tog förvisso på sig drif-

ten av Alandica men ingenstans framgår den driftssubvention som affären 

innebär om i storleksordningen 100 000-tals euro årligen. Revisorerna vill se 

denna siffra svart på vitt, ja tack, det vill jag också. 

Talman! IT-utvecklingen inom förvaltningen är ett annat återkommande 

kapitel i revisionsberättelsen. Här finns en hel del att önska och mycket är på 

gång, men ack så trögt det går. Ack så trögt det går! 

Skrivningarna om musikinstitutet och gymnasialstadiet är intressant läs-

ning och mot bakgrund av dem är det av stor vikt att den gymnasiereform 

som nu ligger i kulturutskottet åtföljs av klara ekonomiska kalkyler att vi inte 

kastar oss rakt in i ett nytt utbildningens ÅHS och skapar en ineffektiv och 

kostsam organisation från början som vi sedan får kämpa med att få på rätt 

bog.  

Talman! Revisorerna berör Ålands industrihus kort. Här är troligen nästa 

bomb som kommer att brisera, i fall ni trodde det var slut på bomber, när de 

slutliga avgörandena kommer från Bryssel och Luxemburg i de anhängig-

gjorda ärendena lär det gå åt en hel del trycksvärta, extra milt uttryckt. Det 

blir passligt att tvätta det byket under ett valår. 

Talman, till sist; stycket om landskapets ekonomi är också intressant läs-

ning. När revisorerna gör sin djuplodande analys får oppositionen vatten på 

sin kvarn. Underskottet för 2009 är egentligen 42 miljoner euro men med di-

verse trixande har det friserats och nedbringats. Besparingarna som åstad-

kommits är däremot endast 5,4 miljoner. 43 miljoner back, 5,4 miljoner inbe-

sparingar! Läs mina anföranden från budgetdebatterna de senaste åren, vad 

var det vi sa? På den här punkten passar det att citera revisorerna som skri-
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ver: ”Revisorerna vill poängtera vikten av att landskapsregeringen ser över 

kostnadsramarna och effektiviserar verksamheten, särskilt inom de enheter 

inom förvaltningen som under goda tider växt sig för stora.” Tack, herr tal-

man.   

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Det påminner lite om när jag var i riksdagen och hörde Ve-

ikko Vennamo. Man kunde precis höra vilken grammofonskiva han 

skulle sätta på när han började sitt anförande. Lite samma intryck får 

jag när jag hör ltl Sundman här. Det är samma nedvärdering av land-

skapsregeringen i allmänhet och några av dess ministrar i synnerhet. 

Lite ärlighet kunde det faktiskt krävas. När Sundman pratar exemplifie-

rar asfaltfrågor, Skarven och liknande så borde han i ärlighetens namn 

säga var början är och vad som har hänt. Dessa alla saker har startat före 

den här landskapsregeringen tillkom. Den här landskapsregeringen har 

tagit tag i de här frågorna, hanterat dem och kommer att slutföra dem.  

Ltl Danne Sundman, replik 

När det gäller valet av grammofonskiva så är det väl ltl Sjölund som har 

valt fel skiva, med alltför positiv musik som bara går i dur när vi i själva 

verket har noter som visar på moll och mycket bekymmer. Jag tror att 

jag har valt rätt grammofonskiva och Sjölund fel.  

När det gäller nämnda affärer så visst är det så att när det gäller libe-

ralerna så är man ju inte skyldig till uppkomsten av många av dem. Den 

andra halvan av regeringsunderlaget har garanterat varit med eftersom 

man alltid har varit med. Men nu begär man inte ens ordet. Man vill 

helst förbigå allt detta med tystnad. Det reagerar jag på. Man borde åt-

minstone begära ordet och säga vad man tycker och tänker om all kritik 

som man får. Under den korta tid som liberalerna har varit med har 

man visst hunnit med att ställa till en hel del. Inte är jag osaklig i min 

kritik. Där man är förtjänt av kritik så får man. Är man förtjänt av be-

röm så får man det också.  

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Vi måste ju vara medvetna om hur landskapets ekonomi 

har påverkats av externa faktorer. Vi har en lågkonjunktur, en finanskris 

som har slagit oerhört hårt på den offentliga ekonomin, både när det 

gäller staten och landskapet. Detta har den här regeringen hanterat med 

betyget helt godkänt, på ett så bra sätt som möjligt. Visserligen har den 

offentliga ekonomin lidit ganska mycket, men välfärden ute i samhället 

har kunnat bibehållas. Det är det viktigaste av allt. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! När det gäller hanterandet av finanskrisen och det bud-

getunderskott som har uppstått så kan man inte på några omständighet-

er ge regeringen helt godkänt. Man kan ge betyget underkänt, om man 

vill ge betyg för den usla insats som framgår när man räknar ut hur 

mycket man egentligen har sparat och hur stort underskottet är. Jag sä-

ger heller inte att någon regering skulle ha lyckats spara så mycket som 

underskottet är, men man har ju hela tiden varit steget efter. Opposit-

ionen har behövt dra i regeringspartierna och knuffat på dem för att få 
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några inbesparingar till stånd. Så fort vi gör det så får vi kritik att vi 

måste lugna ner oss och att vi måste låta regeringen göra sitt, som t.ex. 

när vi hade spörsmålsdebatt här i våras. Hur blev det nu då med alla in-

besparingar? Nästa vecka listas vilka inbesparingar som inte har gjorts i 

en tilläggsbudget. Att ge betyget helt godkänt och ge beröm är nog helt 

klart att ha fel grammofonskiva. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister pro, replik   

Tack, herr talman! Ltl Sundman kritiserar att projektet Alandica har bli-

vit för dyrt. Det här var ett för åländska förhållande väldigt stort projekt. 

Tidigare landskapsregeringar har tagit beslut om finansiering på 16,5 

miljoner euro. Det framkommer i revisionsrapporten att det var en 

stadsplanering bakom. Det framkommer även att entreprenadhandling-

arna inte har varit tillräckligt detaljerade. Det är riktigt och det har varit 

vårt problem. Landskapsregeringen vidhåller i alla fall att utvärderings-

anbuden har skett på ett riktigt sätt. När man tittar på den totala sum-

man så har man gått över den budgeterade summan med 7,6 procent. 

Med tanke på projektets storlek och om man tittar på så här stora pro-

jekt i vår omgivning så är den här överskridningen faktiskt ganska mo-

dest.     

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det som har skett har nu skett. Man kan bara konstatera 

vem som var med att göra det och vem som inte var med att göra det. 

Det går inte att göra ogjort. Det som kan göras bättre är redovisningen 

av det driftsunderstöd som doldes i fastighetsaffären och som man indi-

rekt betalar till Alandica. Det har vi ifrån obunden samling varit kritiska 

till. Vi har dels varit kritiska till hur det gjordes men framförallt har vi 

varit kritiska till att det sopades under matten. Det borde man redovisa, 

i form av interna hyror, som revisorerna kräver. Det är en ganska 

schysst subventionering som måhända är motiverad åtminstone om 

man vill se Alandica och den verksamhet som försiggår där. Men, det 

borde redovisas, svart på vitt, som revisorerna kräver.  

Minister Roger Eriksson, replik   

 Tack, herr talman! Problematiken med intern hyra jobbar vi med. Jag 

kan här anföra att det är ett system som vi ifrån byggnadsbyrån på kans-

liavdelningen avser att utveckla. Det har sina problem på vägen. Det är 

ett viktigt instrument för att se den totala kostnaden för samhällets ut-

gifter.  

Ltl Sundman nämnde inledningsvis här i sitt anförande de öppna 

ärendena. Jag kan konstatera att år 2005 uppgick antal öppna ärenden 

till 1634. År 2007 var motsvarande siffra 830. År 2009 uppgick antalet 

till 685. En sammanställning per den 10.9 i år visar att vi har 501 öppna 

ärenden. Ur dessa siffror kan man klart utläsa en tendens.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Man kan utläsa en tendens att antalet öppna ärenden fortsättningsvis är 

på tok för högt för en organisation som ska präglas av kvalitet. Visserli-
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gen har öppna ärenden blivit färre. Man måste ju ta tag i de äldsta ären-

dena och avskriva dem om de inte längre är aktuella. Man måste ta all-

varligt på den här listan. Det finns också andra saker att fundera på, t.ex. 

hur man registrerar e-post. Jag har aldrig, på listan över offentliga 

handlingar, sett ett e-post meddelande som har registrerats hos registra-

turen och blivit ett ärende. Det finns nog mycket förbättringar att göra 

där. Man bör absolut intressera sig för byråkratins motor. Det är viktigt 

att det systemet är i skick.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! IT-utvecklingen är väsentlig. Det finns all anledning att 

skynda på processen ytterligare. Under den dramatiska perioden med 

finanskrisen och behovet av att se över alla verksamheter för att spara 

pengar så har en del av resurserna behövt fokusera på just det. Det har 

blivit lite mindre tid över till IT-utvecklingen. 

I den budgetberedning som nu pågår och i de diskussioner som vi har 

i landskapsregeringen, inför den budget som så småningom i månads-

skiftet oktober-november levereras till lagtinget, där finns en samstäm-

mighet att frigöra resurser för att jobba vidare med detta synnerligen 

viktiga område. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är trevligt att höra. Men det var som jag sade i mitt an-

förande; ack så trögt det går. Det här är viktiga saker som också direkt 

och framförallt på sikt kan spara resurser. Därför är det motiverat att 

satsa på dem. Jag är den första att understöda sådana åtgärder. Jag ser 

fram emot de skrivningarna, vilket jag har gjort ett antal år nu. Jag hop-

pas att jag inte behöver bli besviken igen. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Den här berättelsen hanterar och handhar ett år som re-

dan är förlupet, 2009. Det är för oss alla känt att det var ett dramatiskt 

år. Intäkterna rasade väldigt mycket p.g.a. orsaker som vi inte ensamma 

kunde styra över. Vi lade en tilläggsbudget på våren som lade upp den 

långsiktiga strategin för att strukturera om ett stort antal verksamheter. 

Det arbetet pågick under 2009, det genomförs också nu och delar av det 

kommer att behöva genomföras ännu flera år framöver. Det är enkelt att 

nu efteråt säga att man kunde ha gjort saker tidigare. I varje fall har den 

här landskapsregeringen tagit ett grepp om att konjunkturpolitiken och 

ekonomin. Vi kommer att kunna hantera det här utan att behöva låna 

pengar. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det var kanske en lite märklig koppling där till konjunk-

turpolitiken. Att man slipper låna pengar är väl för väl ändå. Den här pe-

rioden räcker den välfyllda kassan till. När nästa lagting tillträder nästa 

höst är kassan mer eller mindre ett tom. Då måste man låna pengar, ef-

tersom den här regeringen inte i tillräcklig utsträckning har stramat åt. 
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Det visar ju revisorernas berättelse, där man klär av de friserade siff-

rorna på är ett intressant sätt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Landskapsrevisorerna har lämnat sin berättelse enligt 

landskapslagen om revision för att behandlas i lagtinget, i första hand i 

finansutskottet. Det är finansutskottet som ska behandla berättelsen på 

sedvanligt sätt, dvs föra diskussioner med landskapsregeringen om vilka 

åtgärder som redan är vidtagna och vad som ska göras för att rätta till 

det som eventuellt har gått fel. 

Centern anser att vi vill hellre avvaktar och ser vad finansutskottet 

kommer fram till. Däremot tycker jag gärna att man kan ha en diskuss-

ion i finansutskottet angående om landskapsregeringens meddelande 

beträffande revisionsberättelsen alltid ska åtfölja berättelsen till lag-

tinget. Det tycker jag att finansutskottet bra kan fundera på.   

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Det kommer finansutskottet att fundera på. Landskapsreviso-

rerna är lagtingets revisorer. Lagtingets revisorer ska se till att lagtingets 

beslut och det som lagtinget, dvs Ålands folks representanter, anser har 

genomförts. Som ledamot och parti i Ålands lagting så bör man ju för-

hålla sig till det som revisorerna har sagt. Därför förvånar det mig att 

inte centern finns på talarlistan i remissdebatten, som är avgörande för 

hur finansutskottet kommer att behandla den här berättelsen. Men, å 

andra sidan, om jag själv skulle vara centerpartist så kanske jag inte 

skulle begära ordet, om man nu läser berättelsen och ser hur mycket 

som här rör sig till centerns representanter. Men man kan inte heller 

tysta ner saker och ting som har gått snett. Man måste behandla dem. 

Meningen med revision är att utvärdera, göra om och göra bättre.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det är ingalunda så att centern skulle vilja påpeka för fi-

nansutskottet vad man ytterligare ska titta på eller inte titta på. Vi anser 

att finansutskottet ska behandla hela revisionsberättelsen, såsom lag-

tingets valda revisorer har påverkat och försöka få en rättvis och bra be-

dömning som utmynnar i ett betänkande som vi ska diskutera när vi 

kommer så långt. Då kommer vi nog att begära ordet.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det var väl för väl ändå att vi kommer att höra centers 

åsikt efter finansutskottets behandling. Jag skulle gärna ha hört åsikter-

na före behandlingen. Det är alltid värdefullt för ett utskott att få lite in-

put från lagtinget. Det är därför vi har den här remissdebatten, annars 

skulle det här ärendet gå direkt till finansutskottet. Det är ju intressant 

vilken viktig roll man sätter på finansutskottet. Det hedrar mig, som le-

damot av det utskottet, att vi har ett sådant ansvar på våra axlar. Tack 

för det! 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Revisionsberättelsen är nog ett dokument som man ser fram 

emot och gärna läser, dock med blandade känslor. Under årens lopp har det 

framkommit mycket värdefulla tankar och förslag till ändringar från reviso-

rernas sida som oftast har anammats i stor grad av finansutskottet och lag-

tinget. Det som jag ändå tycker är lite anmärkningsvärt är att man sällan ser 

något resultat av revisionen. Ett fristående fastighetsverk som igen här påta-

las så under hela min tid här i lagtinget tror jag att detta har sagts. På något 

vis tycker jag bara den frågan, men också många andra, visar att vi har ett in-

effektivt system. Det är ineffektivt när det gäller att göra förändringar. Jag 

tror att det är få förvaltningar i Norden som har så svårt att göra förändringar 

som Ålands landskapsförvaltning och Ålands regeringar har. Det är värt att 

fundera på varför det är så svårt. Jag har inte något omedelbart svar. Jag är 

övertygad om att det har att göra med ledarskap och ledarskapskultur. Land-

skapsförvaltningen var väldigt länge totalt tjänstemannadominerad. Det 

fanns enstaka driftiga personer med egna åsikter som satt i de gamla land-

skapsstyrelserna. Men i stort sett var det tjänstemännen som utredde, be-

redde och föreslog och landskapstyrelsen och lagtinget höll i stort sett med. 

Debatten gällde väldigt mycket vägstumpar, broar och avskjutningstider för 

olika villebråd och fåglar. Det var sådant som ganska mycket hade att göra 

med lokala intressen, olika personers väljargrupper och där det fanns ett visst 

politiskt utrymme. Vad gällde själva förvaltningen, demokratin och rätts-

statsprincipen så är det ingenting som lagtinget har haft mycket att säga till 

om. Det är nästan så att förvaltningen själv ibland har försökt påpeka vissa 

saker och därvid har det stannat. 

Det var därför som jag med ganska stora förväntningar såg fram emot en 

egen förvaltningslag. Vi hade inte någon förvaltningslag före våren 2008. Den 

lagen borde ju vara som en katekes för alla tjänstemän, speciellt för de le-

dande tjänstemännen. Det är därför en ganska sorglig läsning att konstatera 

att lagen har haft föga effekt på landskapsförvaltningens hantering av ären-

den.  

Revisorerna konstaterar, på sidan 5, att från år 2010 framgår att totalt 699 

ärenden är öppna. 700 ärenden ligger här i förvaltningen utan åtgärd eller ett 

beslut! Kanske några ärenden är åtgärdade sedan dess. Man undrar vad det 

är för ärenden? Rör det människors privata säkerhet och trygghet? Rör det 

företagens intressen? Vad är det som döljer sig bakom den här ganska stora 

siffran, 700.  

Ltl Folke Sjölund, en trogen regeringsfantast, menar att det var resursbrist. 

Men i så fall borde det påtalas. Man kan väl inte med öppna ögon konstatera 

att landskapsförvaltningen och landskapsregeringen inte förmår följa den 

förvaltningslag som vi har tagit. Det här är mycket, mycket allvarligt. Min 

uppfattning är att lantrådet med det snaraste måste förklara vad man tänker 

göra med dessa 700 ärenden. Jag tycker att alla ledande tjänstemän måste 

redovisa inom tre månader vad de tänker göra med dessa 700 ärenden. Det 

är inte rättssäkert, om medborgarna ansöker eller skriver till förvaltningen 

och de får inte svar. Om det till och med är så, vilket det har framgått av me-

dia, att man kan få vänta i åratal på besked. Det kan till och med vara så att 
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man inte får klara uppgifter om vem som är handläggare och var ärendena 

ligger.  

Herr talman! Vi ifrån vår sida kommer att följa upp det här noga. Jag hop-

pas också att finansutskottet tar det här på allvar. Vi kan inte ha en postsovje-

tisk förvaltning. När medborgarna skickar in ansökningar så vet de inte om 

de kommer att få något svar överhuvudtaget. Att medborgarna kan lita på 

förvaltningen och att de följer sina egna lagar är ju en grundsten i hela demo-

kratin. Den öppenheten, servicen och transparensen måste finnas. Det har 

blivit sämre sedan vi fick förvaltningslagen. Nu vill jag inte höra att regering-

en jobbar stenhårt med detta. Jag vill veta; var går fatalietiden när dessa 700 

ärenden är handlagda?  

Det är också uppseendeväckande att en regering politiskt säger; nu hand-

har vi inte några jordförvärvsärenden, för nu ska vi ändra på reglerna. Inte är 

det väl de medborgarna som kommer in med ansökningar som ska stå till-

baka för att regeringen sitter och funderar på nya regler? Det finns lagstift-

ning som ska tillämpas. Här har också regeringen, på ett väldigt negativ sätt, 

utövat makt gentemot enskilda medborgares intressen och rätt. 

Herr talman! Efter detta vill jag tala om personalpolitik. Jag vill särskilt 

tala om detta som jag börjar tycka att är ett ofog, beviljande av dispenser till 

höger och vänster. Jag vet inte hur vanligt det är inom alla förvaltningar. Jag 

har på nära håll följt ett par förvaltningar.  

Enligt våra regelverk kan man bevilja dispens åt någon som söker ett jobb 

för att uppfylla lagens behörighetskrav. Det står så här; ”om det finns sär-

skilda skäl kan landskapsregeringen i ett enskilt fall medge undantag från 

de behörighetskrav som föreskrivits för en tjänst”. Särskilda skäl! Jag har 

sett flera dispenser. Det står ingenting, det står bara att denna person har be-

viljats dispens från de och de behörighetskraven och i nästa paragraf har man 

anställt samma person. Om det finns särskilda skäl så måste det, som jag är 

obeveklig på, anges i beslutet. Sedan står det att det ska vara i ett enskilt fall. 

Då ska jag ta ett exempel där man beviljade tre personer, på ett bräde, dis-

pens. Man beviljade dispens från behörighetskraven för rektorstjänsten vid 

folkhögskolan, trots att det fanns flera behöriga. Vad är då det särskilda skä-

let för att bevilja dispens? När man utannonserar en tjänst och det finns be-

höriga sökanden så ska någon av dem utses, ifall det inte finns någonting all-

deles särskilt som personen i fråga kan klandras för. Men när man förbigår de 

behöriga och ger dispens åt tre personer och väljer en av dem. Då, herr tal-

man, har man nog brutit mot tankarna bakom god förvaltning.  

I vår förvaltningslag finns fyra principer som förvaltningen ska bygga på. 

En av dem är objektivitetsprincipen. Det står i vår förvaltningslag, i moti-

veringarna, ”myndigheterna ska vara opartisk, inte favorisera vänner, 

sträva till egen vinning eller annars strävar efter särskilda ekonomiska för-

delar.” Man kan inte favorisera enskilda personer i sådana här tjänsteutnäm-

ningar när det finns behöriga sökanden.  

Detta med att ge dispenser är ett sätt att urholka förvaltningen på kompe-

tens och möjlighet till utveckling. Det är helt nödvändigt att vår förvaltning 

måste få tillskott av nya unga människor som har utbildning som kommer ut-

ifrån och som har någonting att tillföra. Samma vänner och bekanta kan inte 

bara cirkulera runt här i förvaltningen och man ger dem dispens för att det 

ska fungera. Det blir lätt en signal till omvärlden att vid landskapsregeringen 

gäller egentligen inte de formella kompetenskraven, utan man kan söka dis-
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pens och så anställs man. Så får det inte vara. Det är verkligen att slå spiken i 

kistan i landskapsförvaltningen. Det finns många flera fall med dispensgi-

vande som inte har getts av särskilda skäl. Det är någonting annat, för man 

anger inte dessa särskilda skäl, åtminstone inte i alla beslut. Det här är myck-

et viktigt. Det är en avgörande fråga för medborgarnas tilltro till förvaltning-

en. 

Jag vill att finansutskottet tittar på detta med ärendebehandlingar och hur 

man ger dispenser. Revisorerna har delvis tagit upp det. De har visat att i 

vissa förvaltningar kan man knappast ge dispens, som inom polisen och häl-

sovården, men det tycks också kunna förekomma. Tack, herr talman. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Om man härifrån talarstolen talar om att det är så här vi 

gör, som en sanning ifrån landskapsregeringen när det gäller tillsättande 

av tjänster, så blir det snart en sanning. 

När det gäller tillsättandet av rektorn vid folkhögskolan så konstate-

rade man först hur många som var behöriga. När det gäller rektorn som 

tillsattes så har hon inte fått dispens. Den utbildningen som hon gick 

finns inte mera. Vi har bett dem ifrån fastländsk sida validera den här 

utbildningen och göra en bedömning om utbildningen faller inom det 

som efterfrågas i behörighetskraven, vilket man ansåg att den gjorde.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är ju förvånande då att det finns ett dispensbeslut. Det 

finns åtminstone på landskapets hemsida. I ansökan stod det att ifall av 

att hennes utbildning inte skulle fylla kriterierna så ansöker hon om dis-

pens. Det är kanske bäst att finansutskottet tittar närmare på det här.   

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det framkommer ingenting nytt. Vi gör precis som jag sä-

ger, vi inleder att göra en bedömning av vilka som är behöriga och sedan 

tillsätter vi tjänsten.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det som också intresserar mig är hur man kan bevilja dispens åt tre 

olika sökande i samma beslut, med helt olika kompetenser? Det är obe-

griplig förvaltning.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Jag är beredd att hålla med ltl Sundback i de här frågorna 

om dispenser. Kompetenskraven skrivs ju in lagen. Det finns en lag om 

olika tjänster och kompetenskrav. Min uppfattning är att det måste löna 

sig att utbilda sig. Om man tycker att kompetenskraven är för högt 

ställda så borde man i sådana fall ändra lagen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det är precis så det är. Vi uppmuntrar våra ungdomar att 

utbilda sig i hopp om att de sedan ska kunna konkurrera om tjänster 
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inom olika sektorer. Om den nuvarande politiken fortsätter så är det ju 

tveksamt om det då är nödvändigt. Det finns tydligen andra vägar att gå.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Jag har erfarit att det också finns dispens från kompetens-

kraven inom grundskoleväsendet. Det är många lärare som har sina 

tjänster tack vare att man har fått dispens. Det har berott på att det har 

varit brist på kompetent personal. Jag tycker att man borde titta på det 

här. Jag har också förstått att man har olika lön beroende på om man 

har svensk eller finsk utbildning. Jag tycker att kompetensfrågan måste 

redas ut. Det är viktigt.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

I grundskolan finns väl ganska många fall där man har givit dispens, vil-

ket har berott på att man har ont om kompetenta lärare, som ltl Slotte 

sade. Man har sedan anställt någon som har klarat av jobbet ganska bra. 

Inom många jobb är inte all färdighet sådan att man kan vinna den ge-

nom utbildning. Med tiden har man då fått dispens.  

Men, vad jag talar om är situationer där det finns kompetenta sö-

kande, men de avvisas till förmån för någon som sedan får dispens. Det 

menar jag att är helt orimligt.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! Flera talare har lyft upp påpekandet att det finns fler öppna 

ärenden inom landskapsförvaltningen.  

Förvaltningslagen tillkom år 2008, såsom ltl Sundback sade. Ärendehante-

ringen har också förbättrats. Om man tittar på statistik; 6000 ärenden läm-

nas årligen in till landskapsregeringen. Varje år, numera sedan förvaltnings-

lagen kom och den här landskapsregeringen tillkom, tas en lista ut under vå-

ren över öppna ärenden. Förvaltningschefen tar i de ärenden som visar sig 

vara öppna. Han skickar också ut i listan till var och en som har ett sådant 

ärende på sitt bord. Om det här ärendet inte hanteras inom ett antal månader 

så begär förvaltningschefen in en skriftlig redovisning från respektive tjäns-

teman som inte har hanterat ärendet i tid.  

Vi har verkligen byggt upp ett system, vilket är baserat på 20 § i förvalt-

ningslagen. Förvaltningschefen håller i det. 

Jag tycker, precis som flera har sagt, att det inte är bra om det är 699 ären-

den som är öppna. Men man måste också gå in och titta på hur länge de har 

varit öppna. Det är inte en bra situation. Man ska komma ner till noll ären-

den. Inom tre månader ska landskapsförvaltningen ha hanterat ärendena. 

Sedan finns det omständigheter där ärenden är fortlöpande och som är 

öppna av de orsakerna.  

Som information till lagtinget kan jag upplysa om att år 2005 var antalet 

öppna ärenden 1634. Nu när vi granskar år 2009 är vi nere i 699. Så ett visst 

framsteg har vi gjort. Det som är viktigt för mig är att vi har ett system som 

hanteras av vår förvaltning och förvaltningschefen. Man sätter tummen på 

den som har ett ärende som är öppet och man måste komma med en förkla-

ring. 



  

116 

När det gäller ltl Sundback svepande påstående om att det under den här 

landskapsregeringen skulle ha varit särdeles många fall av dispenser, att man 

skulle ha givit dispens för att man inte har rätt utbildning, så känner jag kän-

ner inte igen den beskrivningen. Kommer man med sådan svepande beskriv-

ningar så borde man också konkretisera lite mera. Nu var det frågan om folk-

högskolan. Som utbildningsministern och vicelantrådet sade så fanns det or-

saker bakom. Vi har ett system med validering där man väger samman olika 

former av utbildning för att se på en samlad kompetens. Kanske vicelantrådet 

berör detta mera vid sitt anförande.  

I övrigt så känner jag till ett fall till under min tid på den här posten. Det 

kan finnas någon till. Jag frågade kollegorna i bänken och inte någon av dem 

kunde säga att de har fattat de besluten. Jag tycker också att man inte ska till-

lämpa dispenser så mycket. Det kan finnas ytterst speciella fall där man gör 

det. Regeln är ju att utbildning och bred kompetens ska vara vägledande för 

att få en tjänst.  

Jag tror att man mera tillämpade dispenser förr, men inte tycker jag att vi 

har den linjen.  

Herr talman! Jag tror dessutom faktiskt att detta inte fanns i revisionsbe-

rättelsen. Jag vet inte hur finansutskottet ska kunna beskriva det här. Men 

jag kanske har läst slarvigt? Jag hittar det inte.   

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det kanske är värt att titta på sidan 6-7 under personalpo-

litik. Där behandlas dispens för landskapsförvaltningen, polisen och 

ÅHS.  

Det här berör enskilda människors intressen. Det är svårt att disku-

tera konkreta fall här i salen. Det som jag tycker att är uppenbart är att 

man börjar ge dispens åt personer på ledande tjänster. Det är dock en 

annan sak om man jobbar på lägre positioner. Men när man på toppos-

ter börjar bevilja dispenser så är det mycket, mycket farligt. Det ser ut 

som politiska utnämningar.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Igen är det insinuationer och svepande anklagelser. Om man 

kommer med de här anklagelserna så måste man vara lite mera konkret. 

Alla människor känner ju sig påhoppade när man kommer med dessa 

påståenden. Det tycker jag att vi ska akta oss för. Vi har så mycket duk-

tigt folk som är kompetenta. Någon har tillkommit på dispens, men ofta 

är det också väldigt duktiga människor som har en bred erfarenhet och 

därför finns det en grund för att ge dispens.  

Jag noterar angående landskapsrevisorernas berättelse att man inte 

har påtalat att här finns ett problem när det gäller dispenser. Däremot 

beskriver man att systemet finns och regelverket för det. Jag kan inte 

här läsa ut att man särskilt har pekat ut att dispensförfarandet skulle 

vara ett problem. Man har däremot konstaterat att det behövs mera 

samordnade riktlinjer till de underlydande myndigheterna. Vårt system 

bygger idag på att man inom förvaltningen antar riktlinjer för t.ex. 

tjänstledigheter och andra frågeställningar.  
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Den här debatten är ju en remissdebatt. Den riktar sig till 

finansutskottets medlemmar i första hand. Regeringen har ju själv valt 

att inte kommentera revisionsberättelsen. Jag tycker att det här dis-

pensproblemet, speciellt på ledande poster, är en farlig väg att gå. Jag 

har nog flera sådana exempel men de kommer jag att framföra, via vår 

politiska representation, till finansutskottet. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Landskapsregeringen väljer ju att kommentera de saker som 

kommer upp med anledning av revisorernas berättelse just i den här de-

batten för att beskriva hur systemet fungerar och hur vi uppfattar situat-

ionen. Allting annat skulle väl vara konstigt.  

Igen angående meddelandet, vi hade tidigare ett system där vi i god 

tid fick revisorernas berättelse så att vi hade tid att göra det här med-

delandet. Den tiden har tyvärr inte funnits. Därför väljer vi att svara här 

och i finansutskottet.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Bästa kollegor, revisionsberättelsen är alltid ett intressant do-

kument att ta tag i och läsa. Jag hade själv förmånen att under en mandatpe-

riod jobba tillsammans med revisorerna. Det var kanske ett av de mest läro-

rika politiska uppdrag som jag någonsin har haft. Man får en stor möjlighet 

att stifta bekantskap med den förvaltning som vi har och se hur den fungerar 

och inte fungerar.  

Vi diskuterat att revisionen i den form som vi har idag så småningom 

skulle försvinna. Jag tror att det var för cirka ett år sedan som lagtinget första 

gången fick information om ett fristående revisionsverk. Jag kan fortfarande 

inte se att vi har haft något ärende för att komma vidare i den frågan. Jag 

skulle vilja att man från finansutskottet nu ser vidare på var det har stoppat 

upp och också för lagtingets del påskynda den processen. Det är viktigt för 

utvecklingen så att vi får en revision som blir tillräcklig. Vi vet att också den 

interna revisionen i dagsläget lider av resursbrist efter diverse bekymmer. 

Det var det första som jag vill lyfta in här.  

Lagstiftningskontrollen är också något som landskapsrevisorerna tar upp, 

vilket också ofta har dykt upp i diskussionerna i utskotten. De framställningar 

som kommer till lagtinget är många gånger behäftade med en hel del grund-

läggande fel, som utskotten får ta på sig att jobba med. Även här pekar man 

på att det finns saker att göra. Jag vill för egen del lyfta fram att det skulle 

vara viktigt att man också funderar på hur man från politiskt håll kunde vara 

mera observant när man släpper igenom lagstiftningen från landskapsrege-

ringen, just när det gäller grundläggande hänvisningsfel och liknande. Det är 

ofta sådant som man upptäcker när man får lagstiftningen. Jag är medveten 

om att det ofta handlar om att man befinner sig i någon slags tidsbrist. Men 

det vore ändå viktigt att faktiskt få de bitarna bortplockade. Det finns ju också 

en arbetsgrupp som har föreslagit hur man kunde gå tillväga. Jag vill också 

lyfta fram den här politiska delen i detta.  
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Fastighetsförvaltningsfrågan är någonting som har dykt upp vid ett flertal 

tillfällen sedan jag började här i lagtinget. Ltl Sundback sade att hon har varit 

med och diskuterat ett fristående fastighetsverk under många år.  

Ett av mina första arbetsgruppsuppdrag i den då sittande landskapsrege-

ringen var att leda en grupp som gick igenom landskapets fastighetsinnehav. 

Vi inventerade, vi tittade på skicket, vi funderade också på ev. avyttringar och 

vi funderade på strategier för hur man skulle ta vara på det fastighetsinnehav 

som man har. Jag tror att det har hänt en hel här, man har tagit till sig en del 

av de här bitarna, vilka beskrivs på sidan 10-11 i berättelsen. Hela den dis-

kussionen om hur man kunde förvalta fanns med. Det som ltl Sundback var 

inne på, ett fristående fastighetsverk, fanns med och det fanns ett antal olika 

alternativ som presenterades från arbetsgruppens sida. Det torde inte vara så 

svårt att komma vidare om man vill det. Man måste fatta beslut om huruvida 

man vill fortsätta med förvaltning på det här sättet eller på ett annat sätt. Jag 

tror att det skulle vara viktigt för regeringen att faktiskt sätta ner foten. Jag 

upplever att de i dagsläget svävar i luften.  

En av de springande punkterna, när vi lämnade betänkande ifrån arbets-

gruppen som då såg över fastigheterna, var att vi såg att det fanns ett väldigt 

stort fastighetsinnehav. Underhållet på en stor del av fastigheterna var väldigt 

bristfällig. Det är också någonting som revisorerna lyfter upp i sin rapport nu, 

framförallt det som handlar om den museala sidan. Vi äger många fastigheter 

som av museibyrån bedöms som musealt viktiga, men vi har inte pengar så vi 

klarar av att sköta dem. Vår uppmaning från kommittén var att man så fort 

som möjligt skulle få till stånd någon slags klassificering av fastigheterna så 

att man kan konstatera att det kan finnas sådana fastigheter som är historiskt 

viktiga men som vi inte klarar av att hantera själva. Vi får sälja ut de fastig-

heterna och den vägen försöka komma vidare. Här upplever att det finns x 

antal fastigheter, jag kan inte säga det i siffror dagsläget, men här fanns för-

slag för hur många fastigheter man kunde titta på och också på vilket sätt 

man kunde prioritera. Det som saknades då och som saknas fortfarande är 

den politiska prioriteringen. Vad vill man bevara och vad vill man inte be-

vara? Nu sparar man på det. Det tror jag är den sämsta tänkbara modellen, 

både för oss som är ägare av fastigheterna och naturligtvis för fastigheterna 

som är historiskt värdefulla.  

Till frågan om avfallshanteringen, även här lyfter revisorerna upp vissa be-

kymmersamma bitar. Det skulle vara viktigt att få ett besked från lantrådet 

vad gäller MISES framtid. Hur ser man på fortsättningen? Det är en kommu-

nal angelägenhet. Man gick från lantrådets sida in i den här diskussionen och 

sade att vi vid årsskiftet skulle ha någonting nytt. Snart skriver vi årsskiftet, 

tiden för att bilda någonting nytt verkar ha runnit iväg. Osäkerheten som 

finns i och med att regeringen signalerar att man inte vill ha den här organi-

sationen, MISE, gör att det kan vara svårt för kommunerna att våga lita på att 

detta faktiskt är framtiden. Hur ska man då komma vidare? Här efterlyser jag 

nog svar från lantrådet och regeringen. Hur kan man fortsätta att jobba med 

de målsättningar som man har satt upp inom MISE, via stämma och styrelse? 

Eller tänker man göra någonting helt annat?  

Här finns också frågan kring producentavfallet och sådana saker som be-

höver få tydligare lagstiftning. Jag ska inte gå in mera på detta nu. Min tid 

börjar närma sig sitt slut. 
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Herr talman! Tittar vi på sifferdelen av granskningen så vill jag göra 

samma reflektioner som ltl Sundman gjorde här tidigare. Det underskott som 

nu finns här är alarmerande, vilket vi alla är överens om. För första gången 

visar det nu också tydligt och klart vad den egentliga siffran är, vilket jag 

också tror att är bra. Åtminstone vi har varit inne på rätt linje om att åtgärder 

behövs. Jag hoppas att det är som finansministern säger att man faktiskt kla-

rar av den här krisen utan att behöva gå till banken och låna. Jag är lite rädd 

för att så inte kommer att vara fallet, när det gäller de signaler som vi har fått 

hittills. De åtgärder som man skulle behöva vidta dras i långbänk, vilket gör 

att inbesparingarna kommer för sent. Mycket pengar hinner rinna ut ur land-

skapets kassa.  

Utöver att titta på utgiftssidan så måste man också naturligtvis titta på in-

komstsidan. Här har vi, både från frisinnad samverkans sida och från övriga 

oppositionen, lyft fram vikten av en mycket aktiv näringspolitik, som ska 

bygga grunden för att vi också i framtiden har inkomster som gör att vi kan 

leva gott på Åland.  

Jag väljer att stanna här. Jag önskar finansutskottet lycka till med att gå 

igenom revisorernas rapport. Det är lite synd att centerblocket har valt att 

föra diskussionen inför slutna dörrar. Jag tror att det skulle vara viktigt att 

också vi, som inte har tillträde till finansutskottet, har möjlighet att utföra ett 

visst meningsutbyte med centerpartiet i det här läget. Om man valde att ta 

diskussionen här ute i salen så tror jag att det skulle gynna den politiska dis-

kussionen i stort. Det här är ett något annorlunda sätt att välja att behandla 

revisionsrapporten på.  

Lantrådet Viveka Eriksson 

Herr talman! Jag tänkte ta upp två frågor som ltl Johan Ehn berörde. För det 

första; revisorerna och det revisorsbetänkande som landskapsregeringen har 

låtit utarbeta. Vi har haft ett samarbete med Riksrevisionsverket i Sverige. De 

åtog sig uppdraget att titta över vårt revisionssystem. De har också lämnat en 

rapport med förslag på hur vi skulle bygga upp en oberoende myndighet som 

skulle ligga under lagtinget. Det har landskapsregeringen jobbat vidare med. 

Eftersom det här handlar om lagstiftningsåtgärder så har vi har nu lagbered-

ning. Utifrån den rapport som lagtinget har fått information om, vid flera till-

fällen, har sedan landskapsregeringen jobbat vidare på. Vi har lagberedare 

som har flera saker på sitt bord samtidigt. Jag har en förhoppning att vi inom 

den här mandatperioden ska ha det här klart och att man skulle kunna sätta 

ett nytt system i kraft vid årsskiftet 2011-2012. Det måste ju ske vid ett års-

skifte.  

Sedan har vi problem på revisionsbyrån med begränsade resurser, vilket 

har varit ett problem och är. Just nu är tjänsten som ledande revisor uta-

nannonserad. Jag hoppas att det ska reda upp sig så småningom. 

När det gäller lagstiftningskontrollen har vi också där en grupp som har 

tagit fram ett betänkande om hur vi ska gå vidare för att stärka kvaliteten i 

lagstiftningsprocessen. Gruppen har pekat på konkreta saker som vi ska göra 

och kan göra. Landskapsregeringen har för sin del förfinat sitt system för hur 

vi tar fram en lagframställning, hur vi förankrar det och vilket ansvar mi-

nistrarnas har. Deras ansvar är synnerligen viktigt när det gäller att ta fram 

en lagframställning. I nästa års budget kommer det att komma pengar för att 

stärka lagstiftningskontrollen. Det finns en tjänst, som har varit vakant, som 
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egentligen innehar det här uppdraget enligt tjänstebeskrivningen. Vi kommer 

att verkställa det nästa år om lagtinget så ger oss budgetmedel. Det arbetet 

har vi också tagit i och har konkreta förslag på hur vi ska lösa.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag vill börja med tacka lantrådet för konkreta svar på 

mina funderingar i mitt anförande. Orsaken till frågan om revisionsver-

ket var att jag läste först det som fanns i revisionsberättelsen och sökte 

sedan svar i den berättelse som landskapsregeringen har avgivit och hit-

tade inte tidtabellen för detta. Men det fanns bara skrivet att arbetet på-

går. Nu har jag fått svar på detta. Årsskiftet 2011-2012 räknar man med 

att få detta sjösatt. Det var ett klart och tydligt svar. 

Vad gäller lagstiftningskontrollen så fick jag även där ett svar på hur 

man tänker gå vidare. Jag vill för egen del säga att man inte heller alltför 

blint ska lita på att det är en tjänsteman som ska klara av det här. Jag 

ville i mitt anförande också trycka på den politiska biten. Det är i utskot-

ten som vi har märkt de här bitarna. Även där behöver man hela tiden 

har detta med sig bakhuvudet. Lagförslaget behöver läsas med ögon som 

är rättande.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Att ta fram en bra lag i kräver otroligt mycket från det att man 

börjar med ett vitt papper och fram tills det expedieras från lagtingets 

kansli när lagen är färdigklubbad. För att man ska få en bra kvalitet är 

det väldigt viktigt i alla de här olika momenten att alla gör ett bra jobb. 

Det gäller politiskt, på landskapsregeringsnivå och också förstås i ut-

skotten. För i utskotten upptäcker man också saker. Man måste också ha 

den här dialogen mellan landskapsregeringen och lagting när man väl 

har lagframställningen här. Processen är viktig och där är den politiska 

styrningen synnerligen viktig.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Ytterligare ett tack för svar på de två frågorna. 

Jag hade ytterligare i mitt anförande funderingar kring avfallshante-

ringen. Där kom det inte några svar. Jag hoppas att man så småningom 

får någon slags klarhet i hur landskapsregeringen, men framförallt 

lantrådets parti, står i frågan huruvida MISE ska leva vidare eller inte. 

Det är en väsentlig fråga för hur vi ska kunna planera verksamheten 

framåt för de kommuner som ännu är med i MISE. Den osäkerhet som 

man nu lever i har inte varit tillgodo för utvecklingen av hur avfallshan-

teringen på Åland fungerar. Detta finns snarare med som en barlast som 

förhindrar att man faktisk kommer fram till en lösning som kunde vara 

den mest optimala. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Nu är vi på sidan om ämnet. Jag ska inte desto mera orda om 

MISE. Det är en mycket problematisk organisation. Däremot nämner 

revisorerna producentansvaret, vilket också är en del av problemet för 
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MISE. Man har inte ekonomin och därmed har man alltför höga avgif-

ter.  

Avfallsplan är på gång i landskapsregeringen, en renhållningslag. 

Landskapsregeringen kan styra upp verksamheten genom lagstiftning 

och genom plan. Det arbetet jobbar miljöministern med. Jag antar att 

hon också kommer att prata om detta idag.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Även detta år är revisionsberättelsen bra. I fjol var berättelsen 

rentav lysande. Man kan i år lite få uppfattningen att man kanske har haft lite 

problem med skrivresurser. Vi vet att det har varit dåligt med bemanningen 

på revisionsbyrån, vilket lite märks.  

Ltl Barbro Sundbacks resonemang är värt att föra vidare. Varför är det så 

svårt att göra förändringar i vår förvaltning? Varför är det så svårt att få in ett 

ekonomiskt ansvar? Varför är det så svårt att slimma organisationen? Den 

sista frågan är mina tankar. Det nämndes att 700 ärenden var öppna. 

När man pratar med folk så är de rätt frustrerade över landskapsförvalt-

ningen. Personer som importerar bilar berättar att när de besöker tullen så är 

der en serviceinstitution. Det går hur bra som helst. Men när man kommer 

vidare i kedjan, till motorfordonsbyrån, så är det som att slå huvudet i väg-

gen. 

FPA har en effektivitetsmålsättning där man mäter hur många beslut man 

tar i timmen just för att slimma organisationen för att kunna bemöta med-

borgarna på ett så bra sätt som möjligt. Någonting sådant finns överhuvudta-

get inte inom landskapsförvaltningen. Varför finns det en sådan stelhet och 

tröghet? Jag är beredd att hålla med ltl Barbro Sundback när hon säger att 

det bottnar i bristande ledarskap. Det är ju ledarskapet som måste få upp för-

valtningen ur gropen som de befinner sig i nu. Det är faktiskt mycket allvar-

ligt. Jag vill ge mitt stöd till de tankar som ltl Barbro Sundback tog upp här. 

I övrigt, herr talman, vill jag ta upp fyra punkter. Det första är Alandica. 

Som vi alla vet var 15 miljoner budgeterat, 16,5 miljoner tog lagtinget beslut 

om och nu har revisorerna räknat ihop att totalkostnaden blir 17,8 miljoner i 

runda tal. Då kan man ytterligare i den kalkylen lägga till att man inte fick 

marknadsmässigt pris för hotellet. När det såldes fanns det fanns 1 miljon i 

kassan som gick förlorad p.g.a. orsaker som man kanske inte ska gå in på. Vi 

vet också att intern hyran för Alandica alla andra kan inte är debatten borde 

vara. Det här är någonting som de facto kostar betydligt mer än det 17,8 mil-

joner.   

Revisorerna pekar på tre saker. För det första; att man tog beslut på basen 

av ett gammalt underlag och att projektet drog så mycket ut på tiden. För det 

andra; att entreprenadhandlingarna inte var tillräckligt detaljerade. För det 

tredje; att all nödvändig utrustning inte ingick. Man säger att utvärderingen 

inte har skötts tillräckligt noggrant. Vad tänker landskapsregeringen göra åt 

detta? Man kan inte bara hänvisa till att revisionsberättelsen är relativt ny, 

för de här problemen är minsann inte nya. 

Den andra punkten som jag tänkte ta upp gäller IT-utvecklingen inom för-

valtningen. Revisorerna skriver så här; "revisorerna vill på nytt framhålla 
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att landskapsförvaltningens egen IT-utveckling är viktig för landskapet. 

Landskapsregeringens framförhållning har under många år varit efter-

satt. IT-avdelningens resurser har i stort sett endast räckt till att underhålla 

befintliga system. Det är därför nödvändigt och av central betydelse att till-

räckliga resurser avsätts för att följa med en ständig framåtskridande ut-

veckling. Det är ineffektivt och kostsamt att inte kontinuerligt utveckla sina 

IT-system." Man pekar också på att en 24-timmars förvaltning borde införas. 

Det här är precis som att läsa Ålands framtids motioner rakt av. Jag hörde i 

ett tidigare replikskifte att finansministern sade att man ska frigöra resurser. 

Men, åren går och landskapsregeringen verkar ha oerhört svårt att kunna 

tänka i nya banor. Man måste också satsa för att få någonting tillbaka. De här 

frågorna har vi diskuterat under hela den här mandatperioden utan att det 

händer någonting. Det är intressant att se att också revisorerna tar upp det. 

Den tredje punkten som jag tänkte ta upp gäller utbildningskostnaderna. 

Därför är jag speciellt glad att utbildningsministern är på plats. Vi vet att ut-

bildningsavdelningens budget är i runda tal 56,7 miljoner. När man ser på 

siffrorna när man har försökt jämföra kostnader per elev med olika omkring-

liggande regioner så ligger vi väldigt, väldigt högt. Ser vi på musikinstitutet 

har man valt att jämföra med Jacobstads nejds musikinstitut. Det är själv-

klart att småskaligheten är någonting som spelar in. Revisorerna säger när 

det gäller musikinstitutet; " det är viktigt att skapa rutiner för en löpande 

uppföljning av kostnader per elev och undervisningstimme vid musikinstitu-

tet och att jämförelser görs med motsvarande undervisning på fastlandet 

och i Finland." I revisionsberättelsen har man tagit upp kostnader i euro per 

elev inom de olika skolorna på gymnasienivå. Det är intressant att notera att 

Ålands naturbruksskola, som alltid brukar framhållas som det största 

skräckexemplet, faktiskt är den skola som har de lägsta jämförelsesiffror, om 

man ska jämföra med omkringliggande regioner. Naturbruksskolan har bara 

52 procent, medan vårdinstitutet och hotell- och restaurangskolan är dubbelt 

dyrare. Men vad innehåller dessa siffror? Innehåller siffrorna internhyror? 

Jag har förstått att det är väldigt svårt att jämföra. Revisorerna skriver så här; 

"revisorerna kan idag inte säga om kostnadsnivån i den åländska gymnasi-

eutbildningen fortfarande är högre eller i paritet med jämförbara skolors 

kostnadsnivåer i Sverige och i fastlandet. Det förefaller som landskapsrege-

ringen ägnat för lite tid åt kostnadsnivån i de åländska gymnasieskolorna, 

särskilt med tanke på att man jobbat i fem år med en process där man ska 

omorganisera och effektivera skolorna. I synnerhet i förändringsarbetet är 

det viktigt att det finns tillräcklig information om den tidigare verksamhet-

en." Det tror jag att vi alla vet, som har varit med om olika i omorganisation-

er, att ju mera fakta man har om den verksamhet som har fortgått hittills så 

desto mera värdefullt.  

Jag hoppas verkligen att man i kulturutskottet har fått ut siffror. Jag ser att 

en medlem i kulturutskottet ruskar på huvudet. Det var ju väldigt, väldigt illa. 

Hela det här stora paketet ligger i kulturutskottet. Det är viktigt att man också 

i ekonomiskt hänseende vet vad man gör. 

Jag har också förstått på revisorerna att man länge väntade på att få ut 

material ifrån utbildningsavdelningen. Man fick inte material, till sist fick 

man lite. Det visade sig att det helt enkelt inte fanns. Detta är ju som att köra 

i mörker utan belysning, när man inte vet kostnaderna per elev i skolorna. 

Det är oerhört märkligt. 
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Till sist, herr talman, den fjärde punkten gäller skärgårdstrafiken. Vi vet att 

landskapsregeringen beställde en utredning år 2008 vars syfte var att utreda 

skärgårdstrafikens löner, lönekostnader och inrapportering av arbetstiden. 

Den rapporten överlämnades den 21 augusti 2008. Här ser vi att revisorerna 

efterlyser konkreta åtgärder. Jag såg att trafikministern var in som hastigast. 

Jag hoppas att hon har vänligheten att komma in igen. Varför har man inte 

tagit i den här rapporten? Var någonting fel i rapporten eller vad beror det 

på? Det har gått två år sedan man anlitade experter som skulle ge förslag på 

hur man skulle få ner bemanningskostnaden i skärgårdstrafiken. Man har 

synbarligen inte följt upp det. När det gäller detta så skriver revisorerna; "re-

visorerna föreslår att ett avlösningssystem skapas som innebär att de ordi-

narie turerna under normala förhållanden inte förutsätter övertidsarbete." 

Det låter ju väldigt bra. Är det praktiskt möjligt? 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Jag håller med alla dem som säger att revisionsrapporterna all-

tid är intressant läsning och att de också är en grund både för att ta lärdom av 

men också för att bedriva utveckling. 

De fyra områden som revisorerna har valt att beröra inom kultur och ut-

bildning berör idrottsverksamheten, Ålands musikinstitut, gymnasialstadie-

undervisningen och museibyrån.  

Om vi börjar med idrottsverksamheten så kan man konstatera att man har 

en ganska omfattande skrivning kring hur idrottsverksamheten och hur me-

del fördelas. Man avslutar med att man inte har funnit anledning ge några 

anmärkningar.  

När det gäller Ålands musikinstitut så är det alldeles sant som revisorerna 

skriver, och som också har tagits upp debatten. Eftersom man har mindre 

gruppstorlekar mot många andra musikinstitut så ligger kostnaderna per elev 

högre vid jämförelse med andra musikinstitut. Vid en jämförelse med Jacob-

stads nejd ligger kostnaderna per elev ungefär tio procent högre. Revisorerna 

ger själva en förklaring till detta; ett institut med få elever får en större kost-

nad per elev. Man lyfter också upp att det skulle behövas bättre rutiner för 

kostnadsuppföljning. Det som sägs är mycket viktigt och mycket bra. Jag har 

förstått att kostnadsuppföljning aldrig har funnits och att det finns ett stort 

behov av utveckling av någonting sådant. Sedan är det viktigt att det också 

blir jämförbart när man gör ett redovisningssystem. Att det blir relevant på 

det sättet att man kan jämföra med omgivande regioner. Att siffrorna kan 

säga någonting så att man inte bara konstaterar att det kostar ett visst antal 

euro per elev. Man måste också rättvist kunna sätta in siffrorna i ett sam-

manhang. Det är någonting som jag också kommer att verka för i den mån vi 

kommer att hinna göra det under den tid som återstår av den här mandatpe-

rioden. 

Man tycker också från revisorernas sida att det inte är bra att man har två 

undervisningslokaler hos Ålands musikinstitut. Det är jag också den första att 

skriva under. Det skulle vara fantastiskt bra om vi skulle få dansundervis-

ningen under samma tak som den musikaliska delen av Ålands musikinstitut. 

Det har förts diskussioner och funderingar kring hur tomten skulle kunna an-

vändas och hur man skulle kunna samarbeta med de tomter som finns run-

tomkring. Det finns också inledande funderingar kring hur skisserna skulle 

kunna se ut på ett kommande musikinstitut. Vi vet också alla vilka otroliga 
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behov det finns inom olika investeringsområden. Kön på de ganska knappa 

investeringspengarna är lång. Om vi kommer att lyckas att ta fram en skiss-

riktning och möjligen få tomtfrågan löst under den här mandatperioden är 

kanske för mycket lovat.  

När det gäller undervisningen vid gymnasialstadiet så säger man där också 

att det behövs ett enhetligt redovisningssystem. Där gäller samma som vid 

Ålands musikinstitut, jag håller helt med om det. Införandet av ett sådant re-

dovisningssystem tror jag att kommer att bli betydligt lättare när vi får 

Ålands gymnasium och en utveckling av hela gymnasialstadiet, så att man 

kan ge tydligare och bättre anvisningar när det gäller hur uppföljningar och 

liknande ska göras. Här ställer jag ett stort hopp till den nya gymnasieorgani-

sationen.  

Jag minns att inför lagstiftningen i den förra regeringen gjordes stora an-

strängningar att försöka ge information i utskotten om hur den ekonomiska 

situationen ser ut idag och hur den skulle kunna se ut i framtiden och man 

skulle ge en bra kostnadsredovisning för det här. Det lyckades kanske inte så 

bra då, man kunde redovisa för hur mycket luft man hade i budgeten. Nu är 

luften utpressad, vi jobbar vidare och har ett uppdrag att på nytt ta fram hur 

mycket kostnaderna blir för den kommande gymnasieskolan. Det är oerhört 

svårt. Man gör sitt allra yttersta. Det svåraste är att det inte finns något bra 

redovisningssystem som grund. V kommer också att ha en brist i detta att det 

kommer att bli väldigt svårt att på ett enkelt sätt jämföra kostnaderna med 

den nya gymnasieskolan och den organisation som vi har idag. Vi hoppas att 

det åtminstone tills imorgon ska finnas en någorlunda kostnadsredovisning 

som utskottet kan tycka motsvarar någonting av det som man har frågat efter. 

Man skulle behöva ha ett system som grund för att man faktiskt, på ett nå-

gorlunda mänskligt sätt, skulle kunna få fram alla de uppgifter som vi egent-

ligen själv också skulle önska för utvecklingens skull. 

När det gäller museibyrån så är det alldeles sant att det sattes ett mål 2005 

om att utgifterna inte skulle vara större än 2,4 miljoner när inkomsterna var 

borträknade. Vi jobbar med det. Vi har inte lyckats nå det målet ännu. Vi hål-

ler just nu på att jobba med en omorganisation. Efter att tjänsterna drogs in 

så blev hela museibyrån aningen halt. Vi försöker nu få organisationen effek-

tivare utgående ifrån detta. Hittills har jag inte sett några stora möjligheter, 

utan att totalt avsluta en verksamhet, att få bort en större summa. Vi får åter-

komma till det i den ordinarie budgeten. 

När det gäller att avyttra byggnader, som också nämns i revisionsrappor-

ten, så får jag i första hand hänvisa finansutskottet att höra kansliministern i 

de frågorna. Det som faller under mitt och museibyråns ansvarsområde är 

bl.a. Kastelholms kungsgård, vilken också just nu är föremål för en diskuss-

ion. Där hoppas vi att komma med ett förslag till den ordinarie budgeten.  

Sedan har också det stora antalet oavslutade ärenden nämns. Precis som 

lantrådet sade så har antalet oavslutade ärenden nästan halverats sedan 

2005. Men trots det har vi ett oacceptabelt stort antal oavslutade ärenden. 

Det finns en orimligt stor andel av oavslutade ärenden vid yrkesutbild-

ningsbyrån. Jag tror att det är 178 ärenden. Jag har begärt in svar på vilka ty-

per av ärenden det är och vad det rör sig om. Man hänvisar till att väldigt 

många ärenden är förfrågningar. Det är ärenden som ända från tidigare rege-

ringar hör ihop med gymnasialstadieutvecklingen.  
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Här tycker jag att det finns ett behov av att skapa nya rutiner. Man kan inte 

arbeta, så som man hittills har gjort, att man väntar med att svara för att man 

har ambitionen att ge ett fullständigt svar på hur kommer att bli. Man måste 

återkomma betydligt tidigare och redovisa för hur läget ser ut just nu. Om det 

kommer en tilläggsförfrågan så får man fortsätta den här dialogen. Att spara 

på sig ärenden på det här sättet, som tydligen traditionen bjuder, det är 

någonting som vi måste komma bort ifrån.  

Sedan kan jag bara hålla med om den dispensdiskussion som har varit här, 

att utbildning ska löna sig. Inom grundskoleväsendet har vi inte givit en enda 

dispens. Det finns ju gott om kompetenta lärare för tillfället, vilket vi är 

mycket glada och lyckliga över. Sedan kan det finnas ärenden där utbildning-

ar ändrar karaktär, man kan behöva göra en bedömning och så småningom 

kommer vi att ha ett väl uppbyggt system för validering. Det är också ett nytt 

tänkande. Valideringsinstrumentet ska ingalunda leda till att man ska slippa 

lindrigare undan. Tvärtom, man ska kunna jämföra utbildningar som man 

har skaffat sig utanför Åland och kanske också utanför Norden och Europa. 

Och man ska också kunna använda instrumentet när det gäller personer som 

har en äldre utbildning som inte mera är aktuell, eftersom det sker ganska 

mycket reformer inom utbildningssektorn. Dessa äldre utbildningar ska ändå 

inte vara bortkastade, utan man ska kunna jämföra dessa utbildningar med 

hur läget är idag.  

Det nämndes också någonting om att vi har olika personalpolitik inom 

olika områden och sektorer i huset. Där kan vi bara konstatera att det är på 

det viset. Det är inte heller bra. Det är också någonting som vi behöver jobba 

med. Där kan vi konstatera att det kan ges olika förmåner inom olika per-

sonalgrupper när det gäller till exempel fortbildning, tjänstledigheter osv. 

Här gäller det att välja hur pass autonom man ska man vara inom ÅHS och 

landskapsregeringen. Eller ska man ha exakt samma regelverk? Det är en re-

levant fråga. Det gäller också förstås våra skolor och högskolan som berör 

mig mest. Det är också en diskussion som vi för men kanske inte har dragit 

en helt enhetlig linje för ännu. 

Detta var mitt perspektiv när det gäller revisorernas berättelse, tack herr 

talman. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag fick en del svar på de frågor som jag ställde. När det gäller gymnasi-

ereformen sade vicelantrådet att man i morgon skulle komma med siff-

ror till kulturutskottet. Kommer man faktiskt att granska den här stora 

reformen också i ekonomiskt hänseende? Tydligen får man siffror i 

morgon som vicelantrådet sade att var någorlunda. Det låter lite oro-

väckande. Men det får vi se i morgon. 

När det gäller kostnaderna för musikinstitutet så sade vicelantrådet 

att det var ungefär tio procent högre. Det kanske skulle vara idé att ta 

fram kalkylatorn. Tittar man på siffrorna; 2776 för Åland och 1456 för 

Jakobstads nejd så är det betydligt mera än tio procent. Det är istället 

närmare 90 procent.   

När det gäller att få fram relevanta siffror, varför är det så oerhört 

svårt? Det här är ju inte världsrevolutionerande saker. Det här gör man 

ju i alla företag och i alla organisationer där man har ett behov av att ha 

en ekonomisk styrning och relevanta siffror. 
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Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag kan bara ge ett sådant svar att det brister i rutinerna 

på det här området. Det är ingenting som är nytt under den här rege-

ringen. Vi känner igen detta från långa tider tillbaka. När vi också disku-

terar internhyror så tror jag att det har varit en följetong hos revisorer-

na. Jag tror inte att 12 år räcker, kanske 15-20 år. Man har ifrågasatt om 

man egentligen vet vad vår utbildning kostar. Vi har inte uppgifter på 

hur fastigheterna belastar hela undervisningen osv. Det är helt enkelt 

rutiner som inte har prioriterats. Det kan ha att göra med utvecklingsar-

betet och att vi har rätt så få tjänstemän. Våra tjänstemän är ofta an-

ställda till vissa uppgifter där det kanske inte är så mycket ekonomi och 

liknande involverat. Jag har inget svar på det här. Jag tror att det hänger 

på rutiner och det finns orsak att förbättra de rutinerna. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Minister Lundberg säger att det brister i rutinerna och att det har varit 

dåligt länge, vilket är sant. Det är ju inte något försvar. Jag tycker att det 

är märkligt, för det borde också ligga i avdelningens eget intresse, så att 

man kan jämföra sig och se hur man står sig konkurrensen. Är vi effek-

tiva, är vi duktiga eller är vi inte det? Synbarligen finns det inget intresse 

av det. Om det brister i rutinerna så brister det i så fall i ledarskapet när 

man inte får till stånd en förändring här. Det är oerhört märkligt. Om 

inte kompetensen finns på utbildningsavdelningen så har vi finansav-

delningen och vi har revisionsbyrån. Revisionsbyrån borde också vara 

en stödjande funktion som faktiskt skulle hjälpa till och se till att man 

får ett fungerande ekonomiskt rapporteringssystem.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Det här är en mycket, mycket större fråga. Frågan är 

inte specifik för utbildningsavdelningen. Vilket område vi än går in på så 

skulle vi önska mera relevanta siffror när det gäller verksamheter som 

bedrivs där. Det är svårt att få relevant statistik, det är svårt att få in re-

levanta siffror. Jag har inget exakt svar på det. Jag är helt enig om att 

revisionen borde jobba mera förebyggande, vilket vi också har hört le-

damöter säga här i salen under hela den tid som jag har varit politiskt 

aktiv. Man önskar en sådan förändring på revisionen. Nu är det under 

den här regeringens tid på gång en förändring av hela revisionsverk-

samheten. Låt oss nu hoppas att det blir en uppryckning när det gäller 

att kunna jämföra olika verksamheter. 

När det gäller utbildningen så är det också viktigt att jämföra kostnad 

per elev. Men vi har också brist på resurser när det gäller att kunna följa 

upp kvalitén i det vi erbjuder. Det är en minst lika viktig fråga. Det är en 

oerhört viktig fråga och det finns ambitioner till att göra någonting åt 

det här. Vi kan inte göra allting på gång. På utbildningsavdelningen, un-

der den här mandatperioden, har vi ständigt haft underbemanning just 

p.g.a. inbesparingar, semestrar och semesterpenningsledigheter, som vi 

själva har beslutat om att vi ska ha. Då minskar också effektiviteten, vil-

ket är ofrånkomligt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag vill kort beröra musikinstitutet eftersom minister 

Lundberg tog upp den frågan. Det framgår helt klart att det givetvis är 

dyrare på Åland. Det är nästan dubbelt dyrare än vad man kan utläsa 

här av siffrorna, jämfört med till exempel Jakobstad eller riksgenom-

snittet. Varför har man inte istället fokus på att öka intäkterna inom 

musikinstitutet? Bland annat inom det som man använder sig på andra 

ställen för att få in rätt stora pengar i avgifter; musiklekis och utökad 

körverksamhet, där man får in många personer i grupper. I budgeten för 

2008 så fanns det också inskrivet som ett förslag som skulle genomfö-

ras. Ett musiklekis på musikinstitutet skulle inrättas som ett sätt att bi-

dra till intäkterna. Men det har skrinlagts helt och hållet. Det förundrar 

mig att man bara har fokus på inbesparingar och avveckling och inte att 

faktiskt försöka hitta nya inkomster och att utveckla verksamheten. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Det är helt sant att det är dyrare på musikinstitutet 

än det som jämfördes här i revisionsrapporten. Samtidigt är det också 

fokus på kvalitet. Det kan skilja sig beroende på vilka skolor man jämför 

med. Nu säger jag inte att det är en skillnad i kvalité när det gäller 

Ålands musikinstitut och Jacobstads nejd. Det är också en svårighet. 

Om vi tittar på motsvarande musikundervisning som ges i Sverige, så av 

dem som jag har varit i kontakt med, är det inte någon som har indivi-

duell undervisning, vilket förstås höjer utvecklingen. 

När det gäller intäkter som ltl Gunell här nämnde, budgeten för mu-

sikleks var vi var tvungna att spara in för att klara ramarna. Att återin-

föra musikleks var ju en tilläggskostnad på 10000 euro. Det slutade inte 

på plus i sista ändan.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det beror naturligtvis på hur man utvecklar det och hur många barn-

grupper och stora barngrupper man kan ta in i den här verksamheten. 

Jag tror absolut att man kan räkna på det fler gånger och dessutom 

också på körverksamheten. 

Utöver detta finns det också möjlighet att hyra ut lokaler. Det har 

funnits ett behov för andra entreprenörer inom dans att hyra danssko-

lans lokaler. Det ger ju också en möjlighet till inkomster, som jag tycker 

att man inte utnyttjar tillräckligt. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! När det konkret gäller utvecklingen av Ålands musik-

institut så har vi också en direktion tillsatt för att vara nära verksamhet-

en och också kunna utveckla den här verksamheten. Huruvida man där 

har arbetat med att mera hyra ut sina lokaler och hur många timmar per 

dygn som danslokalerna står tomma kan jag inte svara på vid det här 

tillfället. Finansutskottet kan säkert höra direktionen och få svar på Gu-

nells frågor.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag vill fortsätta med det tema som jag var inne på, det som jag 

uppfattar som ett missbruk av politisk makt. Man beviljar dispenser för behö-

righetskrav för vissa tjänster och så tillsätter man den personen, trots att det 

finns behöriga sökanden. Man har sett i några sådana här fall att tjänsterna 

tillsätts efter att de har varit utannonserade flera gånger. I något fall har det 

funnits behöriga sökanden, men man har ändå utannonserat på nytt. För en 

utomstående kan man lätt få det intrycket att man väntar på att någon sär-

skild, som inte tidigare har sökt, ska få möjlighet att komma med bland de 

sökande. Det här gör man tydligen utan några verkliga beslut som grundar 

sig på förvaltningslagen. Nu hittar jag inte precis det stycket, men jag har för 

mig att det faktiskt också regleras. Man får inte syssla med sådan utnäm-

ningspolitik. Det är en sorts taktik som inte är förenligt med god förvaltning. 

Minister Lundberg sade här tidigare att vad gäller rektorstjänsten vid folk-

högskolan så var det inte frågan om dispens för den som sedan utsågs. Jag 

vill då hänvisa till det beslut i protokollet som vicelantrådet Britt Lundberg 

själv har varit med och tagit. Det är protokoll nr 12 från 15.6.2010, beslut nr 

19. Då utgår jag från att ett sådant beslut om dispens inte kan träda ikraft 

omedelbart. Jag tror inte att det finns sådana grunder att man inte kan be-

svära sig emot detta. Det är ett normalt förvaltningsbeslut som måste träda 

ikraft efter en viss fatalietid. Så är det inte. Ena minuten har man beslutat om 

dispens och andra minuten har man tillsatt tjänsten med person som man 

har beviljat dispens för. Jag undrar, och det tycker jag att finansutskottet ska 

reda ut, om det är helt förenligt med förvaltningslagstiftningen och annan 

lagstiftning?  

Man kan inte besvära sig mot tjänstutnämningar. Det är ju på sätt och vis 

lite konstigt. Men man förstår att det är nödvändigt för annars skulle man väl 

få hålla på i evighet och processa om utnämningar. Men att man inte skulle 

kunna besvära sig mot ett beslut om dispens har jag svårt att föreställa mig. 

Det är ju ett avsteg från lagstiftningen. 

Utnämningspolitiken måste vi nog se över. Det måste nog följa regler och 

principer. Annars kommer inte tilltron till demokratin att fungera.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Ltl Sundbacks säger här att hon tror att det borde 

vara på ett visst sätt. Jag kan inte heller exakt hänvisa till vad som står i 

förvaltningslagen. Jag tycker att det är alldeles utmärkt att finansutskot-

tet fördjupar sig i det här. I våra utnämningsrutiner inom landskapsre-

geringen, där också de allra flesta utnämningar är delegerade och görs 

på tjänstemannanivå, så finns det en modell som förvaltningschefen har 

tagit fram. Där måste man först bedöma vilka som är behöriga för att de 

överhuvudtaget ska komma vidare i nästa gallring. Kallas man till inter-

vju så är man redan betraktad som behörig. En sådan princip finns. Där-

för kan man uppleva det som märkligt att man har givit dispens åt tre 

personer när det bara är en person som kan bli rektor. Men då har man 

tagit ställning till hela gruppen. Man tar ställning till vilka som är sö-

kande, nästa steg är att gallra ut dem som anses formellt behöriga och 

sedan arbetar man vidare utgående ifrån det.  
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är ganska långt ner i förvaltningen som ministern laborerar. Min 

principiella invändning mot det beslut som gäller rektorstjänsten är att 

man ena minuten ger dispens och andra minuten anställer. Det står i 

tjänstemannalagen och i folkhögskolelagen att man kan ge dispens i en-

skilt fall, på särskilda grunder. Här har man gett 3 personer dispens, i 

klump, och ingen särskild grund anges. Beslutet har omedelbart trätt 

ikraft och nästa minut har man tillsatt tjänsten och valt en av dessa som 

man har givit dispens. Man har struntat i alla som var formellt kompe-

tenta. Nog känns det som andra faktorer än de rent formella har haft be-

tydelse i det här sammanhanget. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Den som är långt nere i förvaltningen i det här fallet 

är förvaltningschefen som har tagit fram en modell hur det här ska gö-

ras. Om det är så att ltl Sundbacks resonemang håller så borde dispens-

besluten har tagits före intervjuerna. I så fall behöver den här modellen 

uppgraderas. För min del är det hjärtligt välkommet att finansutskottet 

tittar på den här frågan. Just den här utnämningen hör inte hemma un-

der revisorernas berättelse 2009. Kanske det blir ett ärende för nästa års 

revisionsberättelse? 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är sant att beslutet har fattats i år. Men detta har pågått länge. Ut-

annonseringarna har faktiskt också pågått under 2009. Sedan fattades 

beslutet 15.6, när det nästan bara är vikarier som jobbar på tidningarna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Ltl Barbro Sundback tar upp en viktig fråga när det gäller 

tillsättande av tjänster. Jag vill här ge min syn på saken. Också några 

tjänster har blivit tillsatta inom social- och miljöavdelningen, även le-

dande tjänster. Jag känner inte alls igen den där beskrivningen. Själva 

tjänstetillsättandet har skötts mycket professionellt. Jag har varit infor-

merad, men jag har inte alls varit involverad i besluten före de formellt 

fattas. Jag känner inte alls igen den här beskrivningen. Det har varit en 

klar skiljelinje mellan politiken och förvaltningen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är ännu större orsak att ta upp hur det här förfarandet tillämpas om 

det varierar från avdelning till avdelning. Det framgår också av reviso-

rernas berättelse att det är olika. Vid polisen t.ex. kan man inte ge dis-

pens för anställandet av en ordinarie tjänst. Det finns skäl för revisorer-

na att titta på det här.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Harry Jansson 

Tack, herr talman! På grund av olika omständigheter, olika intervjuer, har jag 

tyvärr missat en del av den här debatten. Jag uppfattade i alla fall under se-

nare delen av diskussionerna att musikinstitutet och kostnaderna jämfört 

med motsvarande institut i Finland har varit på tapeten.  

Som nybliven ordförande för direktionen för musikinstitutet kan jag upp-

lysa församlingen om att statistik är statistik. Det finns även skäl här för fi-

nansutskottet att lite gå på djupet med de siffror som presenteras i land-

skapsrevisorernas berättelse. Ni vet alla att med olika gruppers storlek går det 

på ett mycket enkelt sätt att sänka kostnaderna per elev genom att anordna 

mindre krävande undervisning, bl.a. vad gäller dans. Det är skäl att utreda 

detta lite närmare i finansutskottet. Samtidigt vet vi, det är ingen nyhet för 

oss, att ÅSUB för några år sedan presenterade en utredning som visade att 

kostnaderna per elev på Åland låg åtminstone 40 procent dyrare än i Finland. 

Det är klart att vi har en satsning på våra ungdomar som är väl värd namnet. 

När det gäller musikinstitutet och frågan om uthyrning av danslokalerna, 

så kan det och bör diskuteras. Här har vi endast en praktisk omständighet 

som kan försvåra en sådan manöver. Det är eftermiddagar och kvällar som är 

möjliga för ungdomarna att komma loss från studier i första hand. Men finns 

det överhuvudtaget möjligheter att hyra ut lokalerna för övriga dansintresse-

rade så ska naturligtvis de möjligheterna erbjudas.  

Herr talman! Jag skulle vilja avsluta med att säga att jag är ytterst förvånad 

över att man i ett officiellt dokument, som föreläggs Ålands lagting år 2010, 

får läsa om ”fastlandet” när man betecknar den finska nationaliteten. Det är, 

herr talman, av vikt att talmanskonferensen för en diskussion om huruvida i 

alla officiella handlingar som berör Ålands status ska beteckningarna för 

olika länder följa den ordning som följer av självstyrelselagen, dvs man an-

vänder ”riket” åtminstone för att beteckna staten Finland. Detta är någonting 

som jag tycker att även landskapsrevisorerna kan ta upp. Tack.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Även om jag är väldigt intresserad av att följa ltl Janssons 

karriär så vet jag inte när han blev ordförande för direktionen. Men på 

sidan 27 så står det om revisorernas synpunkter. Här framkommer att 

av de anslagna medlen för 2009 för personalkostnader så har man inte 

utnyttjat hela anslaget. Man har fört över pengar till 2010 för inköp av 

instrument. Vad har direktionen för budgetprinciper? Det är väl inte så 

att man brukar använda personalpengarna till att köpa inventarier och 

instrument? Vad är det för instrument? Det verkar ganska dyrt. Det är 

väl inte någon Stradivarius, hoppas jag.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Nu ska jag inte ta den tidigare direktionen, där jag 

inte var med, i försvar. Det är en princip som man inte ska tillämpa, att 

flytta från konsumtion till investeringar. Vilka diskussioner som har 

förts som har motiverat ett sådant avsteg från budgeteringsprincipen vet 

jag inte. Det är ett mer värdefullt piano som låg till grund för inköps-

kostnaden. Ackompanjemanget ligger på en hög nivå, vilket kräver in-

strument av bästa klass.  
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Vad gäller specifikt min karriär inom musikinstitutet och direktionen 

så är det naturligt att vi som har haft barn i institutet i decennier visar 

ett intresse på det här sättet och tar del av verksamheten. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tror att ltl Harry Jansson är mycket lämplig för uppdraget.  

Gäller instrumentköpet en orgel eller ett fint piano? Det verkar vara 

ett nytt instrument. Vad är det? Är det ett piano eller en flygel? Det 

skulle vara viktigt att få veta det. Att föra över pengar för personalkost-

nader till instrument är nog inte något som vi kan acceptera. Inte ens 

musikinstitutet kan hålla på med sådant.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Ltl Sundback har helt rätt, som vi konstaterade i första repliken. Det ord 

jag sökte då, som jag inte hittade, var just flygel. Ltl Sundback hittade 

den rätta benämningen. En flygel kostar cirka 40000 euro att köpa in. 

Det är inte några billiga instrument som man använder sig av.  

I övrigt vad gäller personaltäthet och elever så är det, som det sades 

här tidigare från talarstolen, en förmån vi erbjuder våra yngre förmågor 

genom att man får en individuell undervisning på ett helt annat sätt än i 

omkringliggande regioner. Så länge vi har den möjligheten att hålla den 

kvaliteten i undervisningen så bör vi naturligtvis fortsätta med det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Det är positivt att ltl Jansson som är ordförande för mu-

sikinstitutets direktion uttalar sig här angående dansskolans lokaler. Det 

har funnit ett danskompani i privat regi som har velat hyra dansskolans 

utrymmen t.ex. under den senaste sommaren. Men då har det varit kalla 

handen. Man har absolut inte hyrt ut några lokaler, trots att de har stått 

tomma under flera månader. Jag tycker att det är positivt att nu få höra 

att musikinstitutet har ändrat sig och att man kan tänka sig att också 

privata intressen kan komma in och använda utrymmena under tider 

som inte behövs för dansskolans egen verksamhet.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Ja, jag kan bara instämma med ltl Aaltonen. Naturligtvis ska utrymmen, 

som landskapet betalar ytterst dyra pengar för, kunna användas även av 

andra än musikinstitutets egna grupper. I synnerhet under perioder när 

det inte bedrivs undervisning i institutets regi. Det enda hindret, som jag 

sade tidigare, är att det inte får störa musikinstitutets löpande verksam-

het med tanke på att det sker en koncentration av verksamheten till ef-

termiddagar och kvällar.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Jag tycker att det borde finna någon slags policy som skulle gälla alla 

landskapets utrymmen. Det är ju inte bara musikinstitutets lokaler och 

dansskolans lokaler som finns. Om man tar t.ex. naturbruksskolans ut-

rymmen så där hyrs det ju ut friskt på helger och kvällar för att få in in-

täkter och för att också andra målgrupper ska komma in och nyttja 
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landskapets lokaler som tillhör oss alla. Det borde rent principiellt fin-

nas någon slags policy hur man nyttjar dessa lokaler. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Jag tror att vi alla kan förena oss även i den vägkosten till 

finansutskottet. Finansutskottet kan titta på i vilken mån det finns den 

typen av övergripande regelverk och hur vi nyttjar och hyr ut landskap-

ets fastigheter. Framförallt ska vi hitta ett gemensamt regelverk så att vi 

kommer ifrån den här typen av intressekonflikter.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Landskapsreviso-

rernas berättelse nr 1 och 2 remitteras till finansutskottet.  Landskapsregeringens berät-

telse antecknas för kännedom.  

För kännedom 

11 Utsläppsrätter för luftfart 

Landskapsregeringens framställning (FR 27/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum 15.9.2010.  

12 Ändring av vallagstiftningen 

Landskapsregeringens framställning (FR 28/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum 15.9.2010.  

13 Landskapslag om valfinansiering 

Landskapsregeringens framställning (FR 29/2009-2010)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum 15.9.2010.  

14 Äldres vård och omsorg 

Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. spörsmål (S 7/2009-2010) 

Meddelande om när landskapsregeringens svar på spörsmålet avges kommer att lämnas 

senare. Svaret skall avges inom tio dagar efter mottagandet. Spörsmålet lämnades av 

talmannen till landskapsregeringen 8.9.2010. 

15 Andra tilläggsbudget för år 2010 

Landskapsregeringens framställning (FR 30/2009-2010) 

Ärendet upptas till behandling den 15.9.2010. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 15.9.2010. Plenum är avslutat.(Plenum avslutades kl. 15.14). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.  

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Jörgen Strand på grund av 

privata angelägenheter. Om ledighet från plenum 17 september 2010 anhåller lagtings-

ledamoten Margaret Lundberg på grund av kommunalt förtroendeuppdrag. Beviljas. 

Meddelande 

Meddelas att en frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen 

hålls vid ett särskilt plenum nu på fredag 17.9.2010 klockan 9.30. Landskapsregeringen 

har meddelat att följande medlemmar kommer att vara närvarande vid frågestunden: 

Vicelantrådet Britt Lundberg samt ministrarna Veronica Thörnroos, Roger Eriksson, 

Mats Perämaa och Katrin Sjögren. 

En lagtingsledamot som önskar ställa en fråga vid frågestunden skall anmäla sig till lag-

tingets kansli senast 17.9.2010 kl. 8.30. Antecknas. 

Bordläggning 

1 Inspire-direktivet 

Lagutskottets betänkande (LU 36/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 25/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 20.9. Godkänt.  

För kännedom 

2 Avbytarservice inom lantbruket, tillägg till motiveringen 

Ltl Barbro Sundback m.fl. finansmotion (FM 84/2009-2010) 

Finansmotionen upptas i samband med ärende nr 6 på dagens föredragningslista. 

Remiss 

3 Utsläppsrätter för luftfart 

Landskapsregeringens framställning (FR 27/2009-2010) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

Remiss 

4 Ändring av vallagstiftningen 

Landskapsregeringens framställning (FR 28/2009-2010)  

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

Remiss 

5 Landskapslag om valfinansiering  

Landskapsregeringens framställning (FR 29/2009-2010) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

Remiss 

6 Andra tilläggsbudget för år 2010 

Landskapsregeringens framställning (FR 30/2009-2010) 
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Ltl Barbro Sundback m.fl. finansmotion (FM 84/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Planeringen av ekonomin under ett budgetår har landskapsre-

geringen visat genom ordinarie budget och första tilläggsbudget. En konjunk-

turbild för den ordinarie budgeten ger en tabell av hur vi planerar ekonomin 

något år framöver. Sedan kompletteras den av motsvarande tabell på våren i 

tilläggsbudget, som ligger till grund för ramar för nästa år. Därför har vi inte 

presenterat motsvarande konjunkturbedömning i den här tilläggsbudgeten. 

Jag skulle ändå vilja säga några ord om hur vi bedömer hur läget är nu.  

Den globala internationella finanskrisen utvecklas ungefär såsom vi hade 

förväntat oss under våren och under det här verksamhetsåret. Därför tror vi 

att staten Finlands ekonomiska utveckling också kommer att vara ungefär 

såsom vi räknade med förra våren, kanske till och med att den blir något 

bättre. Nu tror man att BNP-utvecklingen detta år är lite bättre och kanske 

också nästa år. Arbetslösheten i Finland tycks inte utvecklas till den sämsta 

tänkbara nivån som man prognostiserade den för ett halvt år, ett år sedan. 

Det här kan förstås ge en viss påverkan på det kommande avräkningsbelopp-

et. Därför dristar vi oss att kortfattat säga i denna tilläggsbudget att inkoms-

terna ser ut att bli i stort sett på förväntad nivå eller kanske på något högre 

nivå.  

I samband med budget och tilläggsbudget fördes en hel del diskussioner 

om det som vi kallade för en inbesparing på lönemomentet motsvarande två 

veckors avlöning. Vi eftersträvade frivilliga lösningar i första hand, men där vi 

kunde tänkas ta till permitteringar i sista hand. Utfallet har varit så att till nå-

gon del har vi tvingats ta till permitteringar rörande ett trettiotal personer, 

om jag har rätt minnesbild just nu. 

För utbildningssektorn kom vi till en överenskommelse med den fackföre-

ning som har medlemmar inom utbildningssektorn. Istället för att ta hela in-

besparingen under detta år 2010, så skulle inbesparingen kunna sträcka sig 

över till nästa år också. Detta eftersom vi strävar efter frivilliga lösningar i 

första hand.  

Löneinbesparing motsvarande två veckors avlöning betyder totalt med de 

här åtgärderna 3-4 miljoner euro på årsnivå, alltså detta år. Motsvarande åt-

gärder kommer vi, som jag har sagt tidigare, inte att vidta nästa år. Överens-

kommelsen med detta fackförbund och avtalet har vi presenterat för lagting-

ets finansutskott, som har godkänt avtalet men ville få en redogörelse över 

detta här i salen. Vi tror, med vad vi vet idag, att också skolorna, vars löne-

kostnader påverkas av detta avtal, kommer att kunna hålla sig inom ramarna 

i sin verksamhet för detta år ändå. En del av inbesparingen på lönemomenten 

ska kunna synas i motsvarande inbesparingar också nästa år.  

Herr talman! Sedan till några detaljer i detta budgetförslag. Kanske något 

om det som står här och möjligen något om det som inte står här.  

Överlåtelse av fastigheter, på sidan 7, Fastighets Ab Godby center. Land-

skapet är en majoritetsägare via sina olika verksamheter i det bolaget. Histo-

rien har visat att landskapet inte har fungerat som en särdeles bra ägare med 

tanke på att en stor del av lokalerna fortfarande till stor del står tomma. 

Landskapsregeringen begär mandat att få avyttra ägandet i Fastighets Ab 
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Godby center. Detta förslag är inget inspel i möjligheterna att fortsätta med 

de verksamheterna som vi har i fastigheten utan vi bedömer att landskapet 

kan utgöra en trygg och bra hyresgäst i framtiden. 

Något om utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola. Med den informat-

ion som vi har idag framskrider arbetet i lagtinget med lagstiftningen och vi 

hoppas att vi ska kunna ha en lag som kommer i kraft nästa år. Vi vill starta 

upp projektet redan nu genom att anställa en planerare. Vi föreslår 60 000 

euro.  

Sedan finns det ett antal moment som grundar sig på lagstiftning, såsom 

studiepenningen, som givetvis behöver få sina medel, bostadsbidrag likaså. 

Museibyråns verksamhetskostnader och utgifter. Där äskar vi om medel 

för att kunna hantera champagnen på ett bra sätt. Jag är säker på att kultur-

ansvariga vicelantrådet kommer att berätta mera om denna fantastiska hän-

delse under debatten. 

Vad gäller utgifter för avbytarservice inom lantbruket har vi inte kunnat 

presentera en lag som reducerar förmånerna och därigenom minskar kostna-

derna. Därför äskar vi om 150 000 euro till för att utföra verksamheten i en-

lighet med gällande lag under detta år. Motiveringarna innehåller skrivningar 

om vår beredskap att återkomma till denna fråga med lagstiftning under 

detta år.  

Sedan till sjötrafiken. Här har vi inte lyckats utföra verksamheten i enlig-

het med det anslag som lagtinget har beviljat oss. Vi äskar om 730 000 euro 

mera i anslag för att färjorna ska kunna gå under resten av året. En stor del av 

detta äskande härrör sig till den vinter och det förhållande som vi hade. Se-

dan räknas det upp ett antal andra saker som har påverkat driftskostnaden. 

Just gällande is-situationen så genomfördes två turlistminskningar under 

vinterperioden för att hålla kostnaderna nere. Skulle inte detta ha gjorts 

skulle kostnaderna förstås ha varit ännu högre.  

Det återstår saker att göra, strukturellt i verksamheten, för att minska på 

kostnaderna ytterligare. Av privatiseringarna som har aviserats har den ena 

inte kunnat göras ännu och den andra är på gång. Sedan finns det många 

andra exempel för hur det ska utföras. Viktigaste av allt, bedömer vi, land-

skapsregeringen och jag, är att vi får till stånd en fortsatt debatt om ett kom-

mande kortruttssystem. Vi avser att presentera ett underlag för det under 

detta år. Det krävs också anslag för reparation av en skärgårdsfärja, det krävs 

mera anslag för samma vinterproblem som har påverkat vägunderhållet.  

Jag tänkte också säga några ord om det som inte står i detta budgetförslag. 

Det torde vara känt att liberalerna och centern hade en omröstning i frågan 

om mera investeringsbidrag till jordbruket för någon dag sedan. Till saken 

hör att viljan till att omstrukturera jordbrukssektorn finns starkt hos båda 

majoritetspartierna. Enligt min uppfattning, jag uttalar min uppfattning ef-

tersom regeringsblocket är splittrat i den här frågan, är det oerhört viktigt att 

vi kan fokusera och rikta de stödpengar som säkerligen kommer att synas i 

ordinarie budget för nästa år, så att vi får en strukturrationaliseringseffekt. 

Den effekt som vi vill uppnå genom LBU-programmet, som vi lever under.  

Målsättningen står klart i det programmet. Nu är pengarna slut till den de-

len och mycket återstår att göra. Målsättningen har inte kunnat uppnås. När 

vi nu står inför den situationen att vi bara har nationella pengar kvar att inve-

stera med i jordbruket, blir det viktigt, viktigt har det varit förut och nu blir 

det synnerligen viktigt, att vi ser till att vi når den målsättning som jag bedö-
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mer att alla, åtminstone majoritetsblocket, har. Därför ser jag framför mig en 

diskussion om hur vi riktar dessa pengar så att vi når den målsättning, som vi 

har satt, redan i LBU-programmet. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Kanske jag börjar med det sista. Minister Perämaa säger 

att när det gäller investeringsstöden för lantbruket har man inte fokuse-

rat, man har inte riktat dem tillräckligt för strukturrationalisering. Jag 

noterade också i media att målen inte har uppnåtts, man har inte fått 

önskade effekter. Kan han förklara på vilket sätt, vad har han för stöd 

för den uppfattningen? På vilket sätt har man inte uppnått målen? Det 

här måste finansministern förklara lite mera i detalj. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Svaret finns i den frågeställning vi står inför idag. Det 

finns fortfarande ett behov av investeringspengar. Målet med LBU-

programmet var att strukturrationaliseringar skulle genomföras och 

uppnås. Om vi står inför den situationen att vi inte är där ännu har man 

inte heller uppnått målen. Det är så jag bedömer det.  

Jag vill inte med det säga att alla investeringar skulle ha varit till 

spillo eller gått snett. Det säger jag inte, men målet som vi står inför och 

kravet på att vi har ett rationellt jordbruk framöver den dagen när stö-

den fasas ut också kanske på EU-nivå, det är målet vi måste uppnå. När 

vi inte har uppnått det är vi inte framme. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag konstaterar att finansministern inte riktigt vet vad han 

pratar om när han säger att målen inte har uppnåtts. Det har gjorts en 

mellanrapport och det har gjorts utvärdering av LBU-programmet. Jag 

undrar om finansministern har tagit del av dem. De visar att målen gott 

och väl har uppnåtts. Tar vi t ex ÅCA så väger de in tio procent mera 

mjölk i månaden nu än vad de gjorde tidigare. Varför gör man det? Jo, 

just på grund av de investeringar som har stötts med LBU-programmet 

så kan man göra det. Jag ringde på förmiddagen och talade med led-

ningen för ÅCA och de sade att det annars hade varit lapp på luckan om 

inte investeringsstöden hade funnits.  

Nej, finansminister Perämaa, ta del av mellanrapporten, ta del av ut-

värderingen så ser han att det inte finns fog för det han säger. Investe-

ringsstöden finns, det finns behov fortfarande, det är riktigt. Behovet 

kommer alltid att finnas så länge som vi är med i EU och så länge vi vill 

att den åländska jordbruksnäringen ska konkurrera på samma villkor 

som övriga.  

Jag tror att det är dåliga opinionssiffror som har styrt liberalerna 

mera än reella fakta den här gången. Tyvärr! 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Som jag sade tidigare så är det säkerligen så att investe-

ringsstödet till viss del har gett effekter, men vi kan inte på något vis 

hävda att vi har uppnått målet eftersom samma organisationer och före-

tag som nämndes i replikväxlingen står och säger att det krävs mera 

pengar nu. LBU-pengarna är slut, det krävs mera pengar för att vi ska 
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uppnå strukturrationalisering annars ligger livsmedelsklustrets företag 

bakom dem och jordbrukarna ligger också illa till. Kanske man har nått 

ett delmål, men avsikten var att nå målet med LBU-programmet. Det 

varar till 2013, ännu tre år, nu är pengarna slut, nationella investerings-

pengar återstår. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Att man säljer ut aktierna i f d Godmans är förnuftigt och 

det har man också beslutat i tidigare lagting fastän det inte har blivit 

gjort. Nu vill man också sälja ut aktierna som motsvarar ÅHS’ och poli-

sens utrymmen. Jag hävdar att landskapsregeringen medvetet går in för 

att flytta ÅHS’ verksamhet från Finström till Mariehamn och polisens 

verksamhet från Finström till Mariehamn. Alltså norra Åland kommer 

härmed att bli av med sjukvård på norra Åland. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det är uttryckligen precis tvärtom. Vi har varit väldigt 

noga i våra diskussioner med att klargöra det mellan ledamöterna i 

landskapsregeringen. Vi har också velat klargöra det för respektive lag-

tingsgrupp som stöder landskapsregeringen. Budskapet har varit tydligt, 

det finns inte några flyttningstankar bakom det här. Problemet som vi 

vill lösa är att vi inte har varit bra ägare i Fastighets Ab Godby center. 

Jag ser det som ett fungerande sätt att landskapet hyr fastigheter för 

hälsofunktioner. Det har vi gjort på många andra ställen, bl a för tand-

läkarvård och andra saker också. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! I konsekvensens namn måste vi också sälja ut sjukhuset 

och polishuset i Mariehamn, men det kommer man naturligtvis inte att 

göra. Man inser att man inte alltför mycket kan sätta sig i händerna på 

en entreprenör som hyr ut lokaler som är skräddarsydda för ändamålet. 

Så kommer det också att gå här, dessa utrymmen är färdigt investerade. 

De är färdiga, de kommer att vara i säkert 20 år utan att göra något 

desto mera åt dem. Det här betyder att en privat kommer att köpa dessa 

utrymmen och det finns bara två hyresgäster, ÅHS och polisen. Det vet 

den som hyr ut och han sätter hyran därefter. Det här betyder i prakti-

ken: Tack landskapsregeringen, det flyttas till Mariehamn. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag känner inte igen den här diskussionen. Jag vet att det 

har framförts farhågor, och framför därför vikten av att betona det här 

väldigt noga för att visa att landskapsregeringen inte har några sådana 

avsikter.  

Jag säger det återigen, några flyttningsplaner av verksamheter ingår 

överhuvudtaget inte i detta förslag  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Det var så mycket här så man borde ha begärt flera repli-

ker på det här anförandet, men jag fortsätter där ledamot Karlsson just 

avslutade. Jag undrar hur man tänker säkerställa dessa utrymmen, för 

de är faktiskt specialgjorda för ÅHS och nyrenoverade. Jag är lite fun-

dersam på att man börjar med att sälja. Att man är en dålig hyresvärd, 

det vet vi. Landskapet har intresse bara för ett hus i Mariehamn så det 

stämmer nog att man är dålig hyresvärd. Jag vill veta hur man säkerstäl-

ler sjukvården på norra Åland, att vi får ha den kvar. Har man tänkt 

sälja den måste man ha en plan på hur man tänker hyra det. Är det 10-

åriga avtal eller ännu längre? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman Detaljer i detta har ännu inte diskuterats. Vi har nämnt i 

diskussionerna att vi kan tänka oss 20- eller 30-åriga avtal, som givetvis 

bör uppgöras innan affären är i hamn, dvs innan den är utförd. Då vet vi 

att vi har utrymme för verksamheten. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Jag vill också ta upp det som tyvärr inte var med i budge-

ten och som finansministern tog upp om investeringsstödet. Finansmi-

nistern sade att han var starkt för det här, men jag tycker att det är att ta 

i ton om han föreslår noll för en näring, som verkligen är i behov av det. 

Det finns över 800 000 som ligger och väntar på beslut och säkert ännu 

mera projekt på gång för att hålla den rationaliseringstakten, som vi har 

nu och så föreslår man ingenting i tilläggsbudgeten.  Noll kommer möj-

ligtvis när man har avvecklat jordbruket, som den här regeringen tycks 

vara inne för att vi ska göra. Det är helt fel signaler från finansministern 

till näringen. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Om vi ska vara formellt korrekta budgettekniskt så står det 

noll därför att det motsvarar det förslag och det som lagtinget bestämde 

i den ordinarie budgeten och det som ltl Salmén antagligen också har 

godkänt. Det förslag som nu framförs är en förändring till det som le-

damot Salmén ansåg att var bra tidigare. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det är två reflexioner som jag gör. Angående finansmi-

nister Perämaas kortfattade beskrivning att man har tjänat 3-4 miljoner 

på innehållande av semesterpenning och permitteringar så undrar jag 

om man verkligen bara har vunnit på affären. Skulle man vara lite mer 

analyserad i sin analys kanske man också måste konstatera att land-

skapsregeringen har förlorat en hel del. Av den anledningen kommer 

man inte att föreslå den åtgärden i nästa budget. Kanske minister 

Perämaa också kunde uttrycka det som har varit tokigt med den här frå-

gan, nämligen att mycket, mycket arbete inte har blivit gjort och att det 

här har påverkat arbetstagarna på många sätt. 
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Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Givetvis har detta påverkat arbetstagarna. Denna fråga har 

varit föremål för oerhört många behandlingar och diskussioner i våra 

olika förvaltningsenheter. Jag skulle vilja passa på och ge min eloge till 

dem som har hanterat detta och också till personalen som har klarat av 

att utföra sina uppgifter under den press som ändå nödvändiga inbespa-

ringar sätter på landskapsförvaltningen. Vi ska komma ihåg att när för-

slaget lades och som senare togs av lagtinget, var vi mycket mer osäkra 

på konjunkturutvecklingen än nu. Då kunde det ha gått ännu sämre. 

Skulle man bara se på dagssituationen kanske man hade bedömt det an-

norlunda, men för ett år sedan fanns det mycket osäkerhet. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Precis som finansministern säger har oändligt mycket ar-

betstimmar gått åt till planering och samarbetsförhandlingar. Nu är det 

historia ska vi hoppas på och kanske man kan göra ett överslag på sikt 

och se vad man sist och slutligen sparade. Kanske det inte var fullt ut 

den summa som finansministern nämner. 

Vad gäller sjötrafiken så står det att man har bjudit ut både Viggen på 

driftentreprenad och café- och mathållningen på Gudingen. Inga anbud 

inkom. Vilken reflexion gör finansministern och vilken slutsats drar 

man av detta för den framtida politiken inom privatisering av sjötrafik. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! För att vara korrekta igen så står det att det är linjen Åva-

Jurmo som har blivit utbjuden inte Viggen. Viggen står inför en kom-

mande upphandling. Linjen bjöds ut på totalentreprenad. Uppenbarlig-

en fanns det inga entreprenörer som såg möjligheten i att skaffa sig ett 

tonnage och bjuda på detta. Inte kan en landskapsregering stånga huvu-

det i väggen gång på gång om det uppenbarligen är en sådan konkur-

renssituation att man inte får några anbud. Det som har sagts att ska ut-

föras under detta år är fortfarande lagtingets beslut och det avser vi att 

genomföra.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det står faktiskt Viggen. Jag måste ta min kollega i försvar 

inför sådana här uppläxningar. Mitt ärende gäller egentligen utveckl-

ingsprojektet inom Ålands gymnasieskola. Det är inte en riktigt bra lös-

ning att det nu ska anställas en planerare. Vad är planerare? Projektet 

ska så småningom bli slutfört här i lagtinget och då ska det verkställas. 

Det är verkställighet det är frågan om och då vet jag inte om man ska 

anställa en planerare. Dessutom är det så att den tjänst som ska sköta 

dessa yrkesinriktade utbildningar är lediganslagen. Nog vore det viktigt 

att den tjänstemannen har huvudansvaret för verkställigheten och att 

man tar in, från skolorna, tilläggsresurser, inte mera planerare. Hand-

ling! 
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Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Vi kan döpa om det till en verkställare, inte mig emot. Vi 

bedömer det som oerhört viktigt att man i inledningsskedet av genomfö-

randet av den lagstiftning som lagtinget förhoppningsvis antar snart, 

kommer igång med det redan under hösten för att sedan verkställa lag-

stiftningen och den reform som ska ske redan från nästa höst, som det 

är planerat. Vi sparar pengar så mycket vi kan för olika verksamheter, 

men igångsättandet av en sådan här jättestor reform anser vi att behöver 

sin egen uppmärksamhet och sina egna resurser. 

Om vi ännu ska gå tillbaka till sjötrafiken står det faktiskt att arbetet 

med att upphandla trafiken med Viggen fortgår, medan försöket gjordes 

för linjen Jurmo-Åva. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Då har vi utrett det. Fortfarande så tycker jag att det är en 

dålig lösning som landskapet kommer med, det är väldigt slentrian-

mässigt. Nu blir det en stor reform, nu måste vi ha flera människor som 

ska rådda på med det här. Nu ska vi anställa en planerare. Vad är det för 

kompetens man ska ha? Ska man ta in någon helt ny utifrån som inte 

alls har varit med i processen? Jag tycker att det är en väldigt dålig poli-

tik och jag ber finansutskottet se om man inte inom ramen för gymnasi-

alstadieskolorna kan tillföra den resurs som behövs. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Rådda? Avsikten och målsättningen är den rakt motsatta. 

Landskapsregeringen och majoriteten håller på att ro i hamn en lagstift-

ning för gymnasialstadiet, en stor reform. Det som misslyckades för 

några år sedan. Vi vill utföra det här på ett bra sätt. Vi vill se till att det 

får en bra start. Det kommer att leda till kostnadsinbesparingar på sikt. 

Vi kommer att kunna ge eleverna en bättre utbildning. Att vara dumsnål 

i inledningsskedet, det är klart att man kan vara det, men det kommer 

att straffa sig senare. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att gå in på champagnelasten 

som i budgeten får ett tilläggsanslag på 113 000. Här framkommer inte 

vad den totala kostnaden är i och med att man säger att det finns pengar 

sedan tidigare år. Varför budgeterar man inte några intäkter från den 

eventuella försäljningen? Vad jag har förstått så finns det en bred majo-

ritet i lagtinget för en försäljning och hur ser finansministern på det. Är 

han positiv till en försäljning? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Sista meningen under momentet Museibyråns verksam-

hetsutgifter där vi äskar om mera anslag, anger att eventuella intäkter 

gottskrivs ett annat moment. Det säger att landskapet, och därmed skat-

tebetalarna, därigenom ska få intäkter från den här hanteringen. Möjlig-

en direkt via champagneflaskorna, men med all sannolikhet mest via de 
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kringeffekter champagnen ger oss genom att vi når en stor synlighet i 

omvärlden.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! När det gäller det här med sjöfarten och privatiseringen tycker 

jag mig se ett mönster när det gäller privatisering. När landskapet vill 

göra en privatisering så är tanken säkert god, men väldigt många gånger 

visar det sig att upplägget av privatiseringarna resulterar i att det inte 

kommer in några anbud. Är upphandlingen uppgjord på rätt sätt? Är fi-

nansministern nöjd med resultatet eftersom det verkar finnas en åter-

kommande faktor att de läggs upp på ett sådant sätt att det inte är at-

traktivt för den privata marknaden att bjuda på det. 

Finansminister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Om landskapsregeringen bjuder ut någonting till den pri-

vata sektorn att utföra finns målsättningen att vi ska uppnå resultat och 

avtal. Nu blev det inte några anbud och då motsvarar resultatet inte det 

som vi hade som mål och vad lagtinget hade som mål genom att det an-

tog budgeten som den ligger. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Finansministern nämnde om sjötrafiken och jag bara und-

rar om man fortsättningsvis tänker transportera bränsletransporterna 

till Föglö på södra linjens färjor en turistsäsong till. Det här betyder att 

det tar bort däckskapacitet på södra linjens färjor vilket hämmar turist-

näringen och dränerar också turistföretagarna på pengar. Det betyder 

också att det blir dyrare för slutkunden i de flesta av de här kommuner-

na. Hur kommer man att agera med detta? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det här är ett problem precis som ledamoten Englund sä-

ger. Det är ett resultat av att färjan är helt överbyggd. Det får man kon-

statera i efterhand. Vi har fattat ett beslut i landskapsregeringen på fö-

redragning av trafikministern att vi ska bygga om färjan så att man kan 

transportera bränsle. Vi vill inte föregå lagtingets kommande beslut om 

ombyggnaden genom att föra den på varv innan lagtinget hinner fatta 

beslut. Ifall vi får ett sådant läge att det blir en dockning under våren ska 

vi hinna med det här före nästa turistsäsong annars senast nästa höst. Vi 

vill avvakta lagtingets beslut. 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Det här är en mycket viktig fråga i och med att man behö-

ver besluta om det och äska pengar. Det borde ha varit med i den här 

tilläggsbudgeten att man hade kunnat upphandla detta och gjort det un-

der lågsäsong så att man inte sparar det och kommer in i högsäsongen 

igen.  

Sedan hade jag en annan undran av det som finansministern var inne 

på. Nu har vi en landskapsregering med finansministern och lantrådet i 

spetsen som har dränerat lantbruket och landsbygden på miljoner 
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pengar. Nu har man inte ens fått med i budgeten pengar för investering-

ar, så att man kan utveckla lantbruket. Inte ens det har man gjort fastän 

man känner till att det finns behov. Jag bara undrar helt kallt om inve-

steringsstödet kommer att höjas, sänkas eller hållas kvar på sin nuva-

rande nivå? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Vad gäller ombyggnaden av Skarven för att man ska kunna 

frakta bränsle på den framöver, visst hade vi kunnat äska om medel i 

denna tilläggsbudget, men färjan är antagligen på dock redan nu. Då 

hade vi varit tvungna att fatta beslut om att föra den på dock för att göra 

ombyggnadsarbetet innan lagtinget hade hunnit ta ställning i frågan. 

Det ville vi inte göra i den här situationen eftersom den klara avsikten 

med beslutet att göra det här arbetet framöver ändå sattes samtidigt.  

Ledamoten Anders Englunds frågeställningar, eller möjligen påstå-

enden om landskapsregeringens sätt att dränera lantbruket motsvaras 

inte av det att vi fortfarande ligger på samma nivå när det gäller avby-

tare, där vi har enats om att minska på nivåerna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Finansministern tog själv upp investeringsbidragen till 

lantbruket och menar att man måste försöka rikta dem inom ramen för 

budgetramarna. För vår del stöder vi finansministerns hållbara resone-

mang att enskilda utvärderingar bör göras. Hittills har man när det gäl-

ler LBU-programmet, gjort generell utvärdering och det visar naturligt-

vis på ett positivt resultat, det är självklart. Vad jag förstår så är finans-

ministern ute efter de enskilda utvärderingarna. Varje enskild satsning 

är säkert inte någonting som höjer det åländska produktionsvärdet. Hur 

kommer man att gå vidare med att göra mera enskilda utvärderingar för 

att kunna använda de pengar man har så effektivt som möjligt för den 

målsättning som vi gemensamt är överens om att utveckla, särskilt för-

ädlingsindustrin men också lantbruket? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! För det första så vill jag att landskapsregeringen ska disku-

tera den här frågan. Det kommer vi säkert att göra. Det är en fråga som 

väcker ett stort allmänt intresse och också mitt intresse och näringsmi-

nisterns intresse i all synnerhet. I den här situationen, när vi inte har 

LBU-pengar mera utan bara nationella, måste vi kunna göra bedöm-

ningen precis som ltl Roger Jansson sade, bedöma de enskilda pro-

jekten. Ett sätt kunde vara att ansökningarna lämnas in för att behand-

las under vissa tider per år så att man får jämföra olika projekt med 

varandra. Det är det som det blir i sista ändan. Nu kommer ansökning-

arna in vartefter och man tar dem, som jag har uppfattat systemet, en ef-

ter en. Då får man kanske inte samma bedömning.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det låter förnuftigt. EU-beroende som vi är inom det 

åländska lantbruket och när vi använder oss av den här kraftigt fram-
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tunga budgeteringsmodellen, så blir det lätt så att i början av en period 

kan det användas en hel del pengar, som kanske borde sparas för att gå 

till mera produktiva investeringar. Nu har man satt sig själv i en rävsax 

när man har utnyttjat den här framtungheten som man har gjort. Det är 

uppenbart svårt nog att hitta en modell i ordinarie budget för 2011 för 

att komma ur den här situationen eftersom misstagen är gjorda redan 

tidigare. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Jag avstår! 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Socialdemokraterna har lämnat in en finansmotion med anled-

ning av det här förslaget till tilläggsbudget och den tar sikte på diskussionen 

om ett framtida avbytarsystem. Här kommer det pengar till eftersom den här 

regeringen inte har förmått i enlighet med anslaget till budgeten, ändra den 

lagstiftningen som nu reglerar den här avbytarverksamheten. Det är väl bara 

att konstatera att de här 150 000 krävs för att tillgodose de rättigheter som 

mjölkbönder och andra som sysslar med djurhållningen har rätt till. Tanken 

är väl ändå på sikt att man ska minska kostnaden.  

Vi tycker att det här förslaget är en försämring. Det är nerskärning, en för-

sämring. Det är det enda man signalerar, inte omstrukturering. Jag har under 

årens lopp börjat fundera på om vi har samma uppfattning om vad omstruk-

turering betyder. För oss innebär det att man i grunden gör om ett system på 

det sättet att man med i stort sett samma pengar får ut mera av systemet och 

att det är anpassat till dagens behov. Man ökar på det viset produktiviteten. 

Den här regeringen har mest sysslat med att kortsiktigt skära ner och därmed 

också försämrat verksamheterna inom många viktiga områden som land-

skapet har ansvar för.  

Vad borde syftet med att dra ner stödet till avbytarservicen vara? Vi reso-

nerar som så att man inte kan se enbart på avbytarservicen utan man måste 

se på hela stödsystemet. Då har vi föreslagit att stödet, som man inte får 

nämna med namn, åtminstone inte i texten, men som börjar på i och slutar 

på d, får avgörande betydelse för hur man kan hantera den här avbytarsituat-

ionen på sikt. Då är tanken helt enkelt den att genom att öka mjölkgårdarnas 

konkurrenskraft får de större mjölkvolymer, att de genom moderna ladugår-

dar får möjlighet att bedriva den här näringen genom lösdrift och att hante-

ringen överhuvudtaget blir både bättre för djur och människor och resultatet 

blir större. Det är inte så märkvärdigt, men vi tror att det är väsentligt för de 

åländska mjölkbönderna.  

Det är ju så att antalet mjölkbönder brukar man säga att halveras, det be-

tyder inte att de går mitt itu utan det betyder att antalet halveras under en ti-

oårsperiod. Det förväntar man sig nu också, men istället för att låta de svag-

aste dö ut så tycker vi att samhället har den skyldigheten att skapa sådana 

förutsättningar att de som vill och tror på större enheter ska få ekonomiska 

möjligheter att göra det. LBU-programmet är redan inne på det, men det 

krävs mera pengar för att näringen ska klara den här omstruktureringen.  
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Sedan är det väl rimligt att samhället inte fortsättningsvis subventionerar 

mjölkböndernas semestrar. Alla andra löser finansieringen av sin semester, 

om man är egen företagare måste man betala för det själv, och är man lönta-

gare är det arbetsgivaren som står för lönekostnaderna. Den här gruppen har 

varit väldigt priviligerad, genom skattemedel har man fått sin ledighet finan-

sierad och också vid sjukdom och olycksfall och så vidare. Det är då främst 

löntagare och pensionärer som har sett till att det här har varit möjligt. 

Man brukar hänvisa till att det här är en uppgörelse, ett sorts avtal, som ti-

digare gjordes mellan producentorganisationerna och staten, men det är i en 

tid som är långt, långt tillbaka. Det var innan vi var med i EU. Det fördes en 

nationell jordbrukspolitik, som styrdes av helt andra mål och villkor än da-

gens internationella jordbrukspolitik. Man måste vara beredd också från 

jordbrukarnas sida att lämna vissa förmåner som inte är relevanta idag mot 

att man får förutsättningar att skapa konkurrenskraftiga mjölkgårdar. Det är 

i stort sett så som vi resonerar.  

I Sverige har man inte det här systemet överhuvudtaget utan man har tagit 

bort det. Däremot har man ett försäkringssystem där de berörda lantbrukar-

na är med. Det finns också i rapporten som landskapsregeringen har tagit 

fram om det framtida avbytarsystemet, att man skulle resonera mera om att 

skapa en sådan försäkringskassa också på Åland. Det tycker jag att är klokt. 

Där kan säkert också landskapet vara med initialt, men i stort sett borde nä-

ringsidkarna själva stå också för de kostnaderna.  

I arbetsgruppens rapport har man diskuterat att det kanske borde finnas 

ett tak för hur stora gårdar som har rätt till avbytarservicen, men man har 

frångått det. Det är ganska typiskt för centerns politik att man ska ha mera 

och mera och mera, men man ska inte avstå från någonting. Det är ett sätt att 

sköta intressebevakningen, men om vi ska nå större samförstånd är det vik-

tigt att det också finns en beredskap att avstå. Vi har exempel på gårdar, där 

man har blivit tillräckligt stora, där man säger att behovet av avbytare inte är 

särskilt stort. Hanteringen är väldigt känslig på många sätt och vis. För den 

som är ansvarig och äger hela mjölkgården är det mycket tryggare med fast 

anställd personal, som kan gården och kossorna och allt och hur det ska skö-

tas än att det kommer in många personer med varierande kunskap och enga-

gemang.  

Det är det som är tanken bakom motionen och jag hoppas att finansutskot-

tet ska ha en bra diskussion på basen av den. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Ledamot Sundback är som vanligt ute och pratar om att 

man subventionerar avbytarna med skattepengar, men det har varit en 

förhandling, som det brukar vara mellan fack och arbetsgivare. Nu har 

det varit landskapet och riket som har skött det här genom tiderna. Kan 

ltl Sundback tala om några andra, som har dragit ner så mycket som vi 

har dragit ner, om vi tittar i budgeten hur mycket det har minskat. 

Skulle någon annan grupp dra ner lika mycket skulle vi inte ha något 

problem i landskapets budget, om man har dragit ner lika mycket som vi 

har dragit ner på avbytarverksamheten.  

Sedan pratar man också om den svenska sidan. När man är en liten 

jordbrukare i Sverige är man knappt stor på Åland. Det är inte riktigt 

jämförbart. Största jordbrukaren med kor på Åland är förmodligen ett 



  

146 

litet i Sverige. Det är en helt annan sits i Sverige att sköta avbytarverk-

samheten. Det är företag där och inte familjejordbruk. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det avtal som här talades om ingicks ju mellan parter som 

idag inte har ansvar för jordbruk. I det stora hela drivs jordbrukspoliti-

ken från Bryssel, men avtalet har inte förts över till någon kommission-

är. Det är en gammal rätt som man lever på, men som man inte för evigt 

ska vara förpliktigad att uppfylla. Jag tycker att det är väldigt orättvist 

att den här yrkesgruppen ska ha skattefinansierad semester. Det passar 

inte in i min värld. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Nej det förstår jag, man vill ha importerad mat istället. Det 

är väl det man är ute efter. Om man ser till semestern fick vi faktiskt 

godkänt i Bryssel när vi gick med i EU. I princip var det också en för-

handling med jordbruket att man skulle fortsätta med det. Jag har inte 

sett att man har tillfört något annat och försökt höja priserna för att ut-

jämna det här. Jag skulle vilja att ledamot Sundback säger någon annan 

grupp som har avstått så mycket som jordbrukarna har gjort under de 

två senaste åren. T ex Ålandstillägget har inte ens kunnat diskuteras. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ledamot Salmén, om jag säger som ledamot Anders Eriks-

son brukar säga, med handen på hjärtat, det finns väl ingen som har 

startat från en sådan bidragsnivå som lantbrukarna. Det finns alltså en 

prutmån jämfört med alla andra grupper i samhället. Det är inte det som 

är en diskussion som för vidare. Vill ledamot Salmén att den här näring-

en ska överleva så behövs det investeringsstöd, men det ska ske inom de 

ramar som vi har i dag, i stort sett. Vi kan inte i den här näringen bara 

pumpa in mera och mera pengar och alla förmåner ska vara kvar. Det 

tror jag inte att majoriteten av ålänningarna tycker att är rättvist.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! När man ser på finansmotionen så är det egentligen precis 

i fas med hur regeringen avser att jobba. Man funderar på att utfasa de-

lar av avbytarsystemet och en omstrukturering bör ske och då tar man 

upp medel i ordinarie budget istället för i tilläggsbudget. Det är så jag 

ser det. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Som jag ser det är det inget som hindrar att man hade tagit 

upp pengar i den här budgeten, investeringsstöd alltså. Jag vet inte hur 

det ser ut, om det har funnits några pengar, men om man ska göra det 

här som en strukturomvandling, att man samtidigt som man tar upp 

pengar för investeringsstöd så ska man fasa ut avbytarservicen, behöver 

vi ha en lag också om avbytarservicen som är i kraft. Det har vi inte ännu 

och det finns säkert de inom centern som inte vill ha det. De vill fort-



  

  147 

sätta ha sina förmåner, har vi hört, och så vill man ha mera och mera 

pengar också för investeringsstöd. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Tanken med investeringsstöden är omstrukturering och då 

passar de i och för sig bättre i ordinarie budget. Det jobbas också på en 

lag när det gäller avbytarservicen efter vad jag har förstått. Den kommer 

också då i paritet med de investeringsstöd som borde komma i den or-

dinarie budgeten i så fall.  

I ett replikskifte talades det också om besparingar. Nog har det gjorts 

besparingar på andra områden också. Jag vill bara påminna om ÅHS, 

där har det gjorts besparingar på miljoner. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag förstår att ledamot Dahl och jag har samma uppfatt-

ning och jag hoppas att finansutskottet har en majoritet bakom sig i den 

här skrivningen. Då kan man få den i betänkandet och den ligger till 

grund för budgetbehandlingen. Vad skulle vara bättre än det. Det är 

precis det vi önskar med den här motionen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Ltl Barbro Sundback tar upp omstruktureringar och kon-

staterar att vi har olika synsätt på omstruktureringar. Socialdemokra-

terna säger att man gör omstruktureringar med i stort sett samma 

pengar. Det stora problemet har varit att vi inte har samma pengar, vi 

har 30 procent mindre inkomster och vi har också konstaterat att det 

finns indikationer på att vi aldrig kommer att komma upp i de inkoms-

ter som vi har haft tidigare. Omstruktureringar innebär effektivisering, 

men det innebär också att ta bort saker. Det är helt klart. 

När det gäller investeringsstödet vill jag för min del och för liberaler-

nas del vara helt glasklar. Vi pratar om en tilläggsbudget för återstoden 

av det här året, tre månader. Vi håller samtidigt på att se över budgeten 

för 2011. Vi är ingalunda emot investeringsstöd. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tackar för upplysningarna men jag förstår inte riktigt 

vad de har med mig att göra. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Så kan kanske vara fallet, men jag drar mig också till min-

nes när vi debatterade tilläggsbudgeten i våras när ltl Sundback sade: 

”Om det i nästa tilläggsbudget kommer ökade resurser till jordbruket 

medan man tar pengarna från löntagarna här i huset, då ska lantrå-

det få det hett om öronen.” Det är lite kappvändarpolitik. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Men snälla minister Sjögren inte står det väl någonstans 

här att investeringsstödet ska tas in i tilläggsbudgeten? 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Jag respekterar ledamot Sundbacks engagemang och in-

tresse för de här frågorna. Det är bra att det är flera ledamöter och 

grupper som verkligen försöker sätta sig in i saker och ting. Ledamoten 

uttryckte speciellt att semestern är samhällsfinansierad, att det skulle 

vara något fult. Antagligen är semestrar något fult för oss alla som är här 

i huset också. Våra semestrar är också samhällsfinansierade. Sedan 

finns det också andra näringar som har en viss del av samhällsfinansie-

ring, som man kanske utnyttjar som semester.  

Däremot kan jag lite hålla med om att den som är riktigt stor kanske 

ska ha en lägre ersättning. Det skulle kanske vara uppenbart. De indi-

kationerna och de linjerna går man också efter inom EU idag. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Lantbrukarna är inte anställda av landskapet. Landskapet 

är inte Salméns och alla andra lantbrukares arbetsgivare. Lantbrukarna 

är inte landskapets arbetstagare. De avtalen gäller inte utan det här är 

en speciell förmån som tillkommer just den här yrkesgruppen.  

Det finns många som tycker att småföretagarna är i en liknande posit-

ion. En som har en affär på Torggatan där man står ensam dag ut och 

dag in och som blir sjuk eller som vill ta semester, men den måste man 

finansiera själv. Det är väl det som man måste komma ihåg att lantbru-

karna inte är anställda av Ålands landskapsregering. 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Jo, det kan man säga, gud ske lov att vi inte är det till 100 

procent och inte vill vi vara mera. I debatten behandlas det åländska 

lantbruket som om det var en separat företeelse när det i själva verket är 

det första skedet i livsmedelsproduktionen som är reglerad enligt alla 

konstens förordningar nationellt och inom EU och internationellt. Det 

är därför som branschen i hela Europa är reglerad. Vi bor längst norrut 

och har kanske de svåraste förutsättningarna inom EU att kunna vara 

konkurrenskraftiga. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Argumentationen är ofta den från lantbrukarna att egent-

ligen vill vi inte ha de här stöden, vi vill ha betalt för våra produkter 

istället. Ja, men det finns ju ett överskott av alla produkter. Skulle det 

vara marknaden som avgör skulle antagligen stora delar av det europe-

iska lantbruket vara tvunget att läggas ner. Hela regleringen är ett sätt 

för att göra det möjligt att bedriva jordbruk inom hela EU. Det accepte-

rar vi.  

Sedan talar man om öppet landskapet och sådant och det är också de-

lar i det hela. Grunden är att skulle enbart marknaden styra så skulle det 

inte finnas lantbruk antagligen på de här nivåerna. Det är alltid så att 

när man är beroende av stöd så är det den som beviljar stöden som be-

stämmer. Det är liksom en ekonomisk realitet. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Ja, jag har svårt att förstå att det ska vara så svårt att för-

stå att det inte går att jämföra en ladugård med 120 kor med en klädbu-

tik på Torggatan. Det går inte. Bryter man benet och inte kan stå i affä-

ren så brukar man sätta lapp på luckan, men bryter man benet och 120 

kor ska stå utan mat och bli omjölkade är något helt annat. 

När det gäller reformen fick arbetsgruppen i uppgift att söka ett rätt-

visare system, det skulle vara effektivare, vi skulle privatisera och natur-

ligtvis också göra kostnadsbesparingar. Det var syfte och målsättning. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Näringsministern uttrycker sig väldigt bestämt att den 

som har en affär och bryter benet bara sätter lapp på luckan och så är 

det klart. Jag skulle inte vara så kategorisk på den punkten. Det är an-

tagligen den personens levebröd och det är inte bra för verksamheten att 

sätta lapp på luckan. Inte har socialdemokraterna pratat emot vikarie-

stöd osv. Frågan är vem som ska finansiera det. Den som har en butik 

får inget samhällsstöd för att finansiera sitt behov av vikarie, det får där-

emot vissa inom lantbruket. Visst är det en orättvisa. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Jag har jobbat som företagare och entreprenör en stor del 

av mitt liv. Jag har också under de första 18 åren av mitt liv levt mycket 

på en bondgård. Jag kan jämföra ganska bra. Här handlar det om att det 

är djuren som måste tas hand om. Det handlar om djurskydd också. Det 

är svar på den frågan. 

Ledamot Barbro Sundback har dubbla budskap här. Jag vet inte rik-

tigt vart hon vill komma. I den radiodebatt som jag var med i och nu här 

idag har jag nog den uppfattningen att helst skulle det här tas bort ome-

delbart med de konsekvenser det kan få. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Om vi börjar med minister Torbjörn Eliassons erfarenhet-

er så låt oss prata om en struktur, inte om individer. För en ensamföre-

tagare kan det vara katastrofalt att inte kunna gå till jobbet. Naturligtvis 

är det annorlunda om man ska dra försorg om levande varelser. Vi har 

talat om finansieringen hela tiden. Vem ska stå för fiolerna? Är det lön-

tagarna och pensionärerna? Löntagaren måste ordna det själv, men i det 

här fallet har vi ett långvarigt system där andra tar det ekonomiska an-

svaret. Det är inte rättvist. Däremot finns det en lösning i större enheter 

och man kan fasa ut det här. Då blir man av med en konsumtionsutgift 

som är alltför stor. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Jag måste först säga att jag håller med ltl Barbro Sundback 

om investeringsstödet, som behövs. Däremot är det så att också avbytar-
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systemet har en väldigt stor betydelse när jordbrukarna ska välja väg. 

Ska man fortsätta med sin djurhållning, ska man lägga av eller ska man 

investera i nytt för att mejeriet ska klara sig. För mejeriet, som på tio år 

minskar hälften av sina producentleverantörer, är det väldigt viktigt att 

det finns ett välfungerande avbytarsystem. I Finland ligger avbytarsy-

stemet under social- och hälsovårdsministeriet. Det är en slags sociallag. 

Det är ofta många gånger så att när det händer något olycksfall och dy-

likt måste man få hjälp, som det sades tidigare. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ja, nu tycker jag att vi för en diskussion där vi är eniga om 

målsättningen. Det är viktigt med större konkurrenskraftiga mjölkgår-

dar, bl a för att tillgodose mejeriets behov av råvaror. Sedan är vi ganska 

övertygade om att den bästa lösningen vad gäller avbytarservice och de 

stora gårdarna är fast anställd personal. Avbytarservicen ska fasas ut 

och att det fasas ut av sig självt, de små gårdarna, eller gårdarna som har 

30-35 kor är för tungarbetade, de har för gammal teknik. Det är inte för-

enligt med de krav som dagens människor har på arbetet. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Jag undrar om ltl Sundback och flera av dem som har 

tecknat under finansmotionen har analyserat effekterna av att fasa ut 

avbytarsystemet. Vad får det för följder för näringen som sådan? 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! I politiken ska man i första hand säga vad man vill och hur 

det ska förverkligas. Inte har vi sådana resurser. Skulle vi ha tillgång till 

jordbruksavdelningens tjänstemän skulle vi säkert kunna göra en rap-

port, men nu är vi tre stycken och en deltidsanställd partisekreterare. Vi 

har ändå ansträngt oss, vi har varit ut till några gårdar, vi har fört några 

diskussioner, vi har läst rapporten, ja, vi har en egen uppfattning. Vi 

lyssnar gärna på andras, men det här är vad vi tror att är bäst för lant-

bruket på Åland. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Vi behandlar en tilläggsbudget för 2010. En tilläggsbudget bru-

kar ta upp sådant som man har haft anledning att ändra i det ordinarie bud-

getunderlaget, exceptionella händelser, justering av sådant som man inte har 

förverkligat eller fått inkomster för. I det perspektivet är det ingenting märk-

ligt från liberalernas sida att vi inte i tilläggsbudget för upp ett nytt investe-

ringsbidrag för budgeten 2010.  

Ser man över tid har det varit ganska omfattande investeringar i jordbru-

ket, nationella och sådana som är kompletteringsstöd till EU-stöden så det är 

mycket väl motiverat av landskapsregeringen att se över stöden och komma 

igen i ordinarie budget för investeringsstöd.  

Mycket här handlar om att man slår in öppna ladugårdsdörrar. Mjölkpro-

duktionen har rationaliserats starkt under den senaste tioårsperioden. För tio 

år sedan var mejeriet hotat, många gårdar var ineffektiva, det var kvarleva av 

familjejordbruket, tungarbetat och så vidare. En rationalisering av mjölkpro-
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duktionen har skett, hur långt den ska fortsätta är en diskussion som bör fö-

ras. Hur långt den bör föras i volym är också viktigt.  

För liberalernas del får vi ofta kritik för vår jordbrukspolitik. Ledamot An-

ders Englund har idag sagt att liberalerna dränerar jordbruket. Vi har varit 

med och dränerat jordbruket i 50 år genom täckdikningsbidrag och så vidare 

och det har haft både positiva och negativa effekter. Positiva för jordbruket, 

men negativa för miljön ibland.  

Landskapsregeringen har blivit beskylld för att inte göra någonting åt av-

bytarfrågan. Jag hoppas att centerministern Torbjörn Eliasson fortsätter sitt 

arbete med den frågan. Vi ska också komma ihåg att när det gäller jordbruks-

politiken är det en skillnad mellan centern och liberalerna men kanske inte i 

de konkreta förslagen. Jag tror mycket väl att man kan samarbeta med jord-

brukspolitiken, jag tror till och med att det är nödvändigt för det behövs ett 

brett stöd.  

Attackerna är många, motståndet är hårt. Besservissermentaliteten ökar 

med besöken på landsbygden. Om de är tillfälliga och så vidare. Det är också 

så att ute bland folk konstaterar man att landsbygdsprogrammet är omfat-

tande, att producentförbundets ordförande sade nej till Lissabon-fördraget. 

Hur många miljoner skulle det kosta lantbruket? Hur mycket skulle det kosta 

om man inte hade stött lönejusteringarna i förvaltningen, 3-4 miljoner, per-

mitteringarna blev ytterst marginella, kostnaderna för enskilda individer kan 

man knappast räkna.  

Jag skulle vilja säga till alla dem, inklusive mig själv, att i och med att man 

har tagit på sig det ansvaret att sänka sina löner har landskapet kunnat upp-

rätthålla hälso- och sjukvård och utbildning, det vill säga, jag har skrivit det 

förr i en insändare, det är en solidaritetshandling. Vår klumpsumma, våra in-

komster minskar och det måste tas någonstans ifrån. Nu lever vi delvis på att 

pengarna, som är reserver, används och de måste förnyas på nytt. 

Herr talman! Några ord till om dagens tema som egentligen är ett icke-

tema i budgeten, dvs. jordbruket. Jordbruket i ett historiskt perspektiv har 

nära samband med sjöfarten. På 1850-talet var det jordbruk och sjöfart, sjö-

fart för kommunikation och jordbruk för produkten. Så småningom har vi 

fått ett kemikaliejordbruk. Vi har fått specialisering på rotfrukter, grönsaker, 

äppelfrukter och vi har så småningom fått en centralisering av slakteriverk-

samheten, en centralisering av mejeriverksamheten. Den centraliseringen är 

knappt så att det räcker till i våra dagar. Vi har Atria köttkomplex, vi har Arla 

mjölkkomplex, oerhört stora enheter, jag vet inte hur många gånger större de 

är än de åländska men vi ska konkurrera med dem.  

På många områden har de åländska jordbrukarna varit enträgna entrepre-

nörer. Vi har varit först med specialredskap för lökodling, sättmaskiner, spe-

cialisering för kinakål, fruktodling som har haft mycket hög kvalitet för fin-

ländska och svenska förhållanden. Vi har gått vidare med flexibelt jordbruk, 

ekologiskt jordbruk.  

Vi har alltså ett matkomplex, kompletterat med upplevelse och turism, 

öppna landskap. Där hjälper det inte med jättestora volymer, där finns det 

inga avbytare, som man kan gömma bort i storleksrationaliseringar. Vi har 

också köttproduktion, som är omfattande. Där finns det behov av stöd för fö-

retagen. Samma sak med mjölkproduktion. Där finns det behov av socialt 

stöd i vissa situationer. Där kommer vi in till det som man idag inte bara kan 
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kalla kemikaliejordbruk. Där har vi miljökraven på oss. Där har vi ett volym-

jordbruk när det gäller vissa råvaror. Då blir de företag.  

Andra mindre företag diversifierar sin verksamhet, börjar med bed-and-

breakfast, turistverksamhet och så vidare. De blir företag med vanliga försäk-

ringar för sina anställda och så vidare.  

Går vi in för en större mjölkproduktion måste vi ha någon form av upp-

backning och service. Om vi ska volymisera hela Åland till ett jättejordbruk 

som kanske köps av Nalle Wahlroos med anställda personer, då har vi sålt 

Åland helt enkelt. Det åländska öppna landskapet, det åländska familjejord-

bruket, de åländska levande byarna, de små jordbrukarna som är entreprenö-

rer, gör maskiner, kommer fram med specialgröda, de är borta. Det kunde 

man kalla Sovjetjordbruk, eller kolchoser, jättestora anläggningar med an-

ställda. Det kanske blir en del sådana av nödvändighet, men att vi medvetet 

skulle gå in för en sådan politik. 

Därför vill jag säga till dem som representerar särintresse, producentför-

bundet, men också till dem som representerar allmänintresset i centern och 

jordbruket, att vi har en gemensam syn också med andra partier här i lag-

tinget om att jordbruket är en viktig näring. Jordbruket i dess mångfald, 

jordbruket som en utvecklingsnäring, jordbruket kopplat till matproduktion, 

till upplevelser, öppna landskap och turism det ska vi ta vara på och utveckla. 

Då behöver vi inte strida om investeringsstödet nästa år för det kommer. Det 

har jag fått försäkringar om, men hur det ska utformas kan vi diskutera ge-

mensamt. 

Herr talman! Ett par anmärkningar till, jag går över tiden tyvärr, men jag 

vill ta tjuren vid hornen så att säga. När det gäller budgetsituationen har vi 

två fula streck i räkningen, det gäller avbytarfrågan och det gäller trafiken. 

Det har sina orsaker, det har inte gått enligt budget. I övrigt har det gått en-

ligt budget. Vi är nere på 306 miljoner i utgifter mot 338 miljoner för två år 

sedan, det är en väsentlig förändring. Inkomsterna stiger sakta förefaller det 

som. Att BNP går ner drastiskt 2008 är ett skendiagram för den reella eko-

nomin är kopplad till arbetsplatserna. Den här landskapsregeringen har stått 

för arbetslinjen och arbetslösheten är på väg neråt. Vi får hoppas att det fort-

sätter så. Det vi har kunnat göra är att vi i den lokala ekonomin har skattein-

komster, vi har kunnat parera den arbetslöshet som har funnits bland ung-

domar och andra med utbildningsplatser och särskilda insatser.  

Det behöver göras mer, men sammanfattningsvis, herr talman, i den här 

tilläggsbudgeten finns plus och minus, men vi har grunden för nästa års bud-

get. Jag är optimistisk när det gäller den. Däremot ska jag avsluta med att 

säga att vi har stora problem kvar, vi behöver komma ner 20 miljoner i utgif-

ter för att kunna balansera på lång sikt. Där har vi två områden, vi har trafi-

ken i allmänheten och vi har kommunstrukturen, inte nödvändigtvis sam-

manslagning, men samverkan på det sociala området. Jag skulle uppskatta 

att man kan spara de 15-20 miljoner vi behöver spara, men man behöver ha 

en bred enighet. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ledamoten Olof Erland säger att det ska komma investe-

ringsstöd i budgeten för 2011, men först ska man diskutera och ändra 

strategin för hur stöden ska riktas. Har jag förstått det rätt är det en för-
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ändring i LBU-programmet och det är en ganska lång process, medan 

budgeten för 2011 väl ska vara klar inom en månad. Hur går det ihop? 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag tänker inte göra någon budget för 2011 utan jag sade 

att vår uppfattning när vi diskuterade de här frågorna är att budgeten 

för 2011 ska ta upp principerna för det nationella stödet som man då 

sätter i budgeten. LBU-programmet har sina regelsystem och investe-

ringsstödet är en begäran. En förutsättning är att liberalerna och cen-

tern, de som leder partierna och sitter i landskapsregeringen, diskuterar 

det här. Att man hastigt skakar av sig irritationen som en omröstning 

betyder.  

Vad jag säger från partifältet, gräsrötterna eller vallstråna eller vad 

man säger, är att det inte finns någon motsättning när det gäller jord-

brukets framtid, tvärtom kan det vara intressemotsättningar, men inte 

när det gäller att utveckla jordbruket. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Man blev inte så mycket klokare av det svaret. Det man 

har sagt i frågan hittills i media och från den här stolen från liberalt håll 

är att de här stöden har misslyckats, man har inte nått målen, man har 

antagligen följt en felaktig strategi vad liberalerna beträffar och man har 

inte lyckats nå de målsättningar man har önskat. Ska man fortsätta ge 

investeringsstöd inom 2011 måste man följa en annan typ av strategi, 

som enligt liberalerna är mer lyckad och verkligen når målet. Det skulle 

vara intressant att veta vad den strategin går ut på? 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Om ledamot Gunell inte har förstått vad jag har sagt i mitt 

anförande så är det bara att beklaga. Mitt budskap var det att liberalerna 

står för en utveckling av jordbruket, för det är en integrerad del av det 

åländska samhället, har alltid varit, men det är många ben som ska 

samordnas. Det gäller volym i jordbruket, råvaruproduktionen, det gäl-

ler ekologisk odling, frukt, grönsaker, kopplingen till öppna landskap, 

men också företagsformen, familjejordbruk. Personligen vill jag inte ha 

jättejordbruk på Åland. Naturligtvis inser jag att det inom mjölkpro-

duktionen kan vara motiverat med strukturrationaliseringar, men jag 

vill ha öppna landskap, flexibilitet, effektivitet, mångfald och att lands-

bygden kan leva. 

Talmannen 

Replikskiftet är därmed avslutat. 

Ltl Gun Carlson 

Herr talman! Centern har i alla tider tagit ansvar för Ålands ekonomi, alltid 

med Ålands bästa för ögonen och alltid försökt se en helhetsutveckling. Vi är 

väl medvetna om dagens ekonomiska situation. Centern är inte bara ett jord-

bruksparti, ett bondeparti, även om vi kanske är det parti som helhet som 

mest talar för jordbruket, kanske Ålands framtid ligger lika nära, och vågar 

stå upp för jordbruket fastän det sablas ner i media och i olika debatter. Jag 

vill påstå det. Alla andra samhällsfrågor är minst lika viktiga för center. Inte 

har vi någonsin backat i hälsovårdsfrågor, utbildningsfrågor eller kommu-
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nernas utvecklingsmöjligheter, näringslivsutveckling, vad som helst egentlig-

en.  

Vi känner också till nu att vid behandlingen av tilläggsbudgeten II lyckades 

inte centern få med det nödvändiga investeringsstödet, det är ett känt fak-

tum. Det betyder inte att centern ger upp utan inför budgeten 2011 förs redan 

diskussioner om att vi ska investeringsstöd i ordinarie budget.  

Investeringsstöden hänvisar alltid till LBU-programmen 2007-2013. Man 

måste ändå komma ihåg att det är ett föränderligt dokument. Sedan 2007 har 

det hänt olika saker i samhället som gör att behoven är annorlunda. Om man 

sedan var för framtung och för generös i början av perioden är lite svårt att 

säga i efterskott, men ett exempel på något som har förändrats på den här ti-

den är t ex sockerproduktionen. Ingen visste väl det 2007 att den skulle upp-

höra på Åland. Det har varit en stor produktion jämfört med chipspotatispro-

duktion. Vi måste alltid jämföra oss med Finland och finska jordbrukets möj-

ligheter eftersom vi lever i en konkurrens gentemot dem. Det finns mycket att 

säga om det.  

Vi har också lärt oss att i lågkonjunktur är stimulansåtgärder tillsammans 

med olika sparåtgärder det som krävs, dvs. man ska både gasa och bromsa. 

Det sades också på flera håll idag att resultaten inte har uppnåtts för investe-

ringsstöden. Jag tror att på inkommande fredag, lördag och söndag kommer 

vi att få svar på frågorna, den som ger sig ut på öppna gårdar kommer att se 

vad man har att erbjuda och man kommer att inse att mycket av vad de stora 

gårdarna erbjuder är just med hjälp av investeringsstöd.  

Öppna gårdar har blivit en stor händelse på Åland, det drar till sig 1000-

tals människor. Det kommer många bortifrån, det är bra för besöksnäringen, 

inte enbart för jordbrukarna. Tillsammans med bondgårdarna säljer hantver-

karna sina produkter, hotell och restauranger får leva upp de här dagarna. 

Alltigenom positivt, här kan man skriva investeringsstöd, eller stöd överlag 

som ett plus. Det viktiga med det här är att notera att allt som säljs på öppna 

gårdar och på skördefesten är producerat på Åland, det får inte säljas någon-

ting annat. Då är det fantastiskt att se vad man erbjuder. Kom inte och säg att 

jordbruket är oviktigt, det har ingen sagt heller i och för sig, men det kanske 

är bra att vi repeterar det. 

Jag vill ändå ge några kommentarer från center om den liggande budgeten. 

Vi har redan hört vissa saker som jag inte behöver upprepa, både ledamoten 

Olof Erland och minister Perämaa beskrev flera saker. Jag vill ändå uppmana 

finansutskottet att titta på överlåtelse av fastigheter, de här aktierna i Godby 

center. Vad blir konsekvenserna? Det kan hända att det är bra, jag säger inte 

att det inte är bra, men jag vill uppmana finansutskottet att tänka igenom 

konsekvenserna av detta.  

När det gäller moment 33 60 20 Polismyndighetens verksamhetsinkoms-

ter är det väl okey, men jag vill passa på och hoppas på att på något sätt skulle 

det här förbättra klimatet inom polismyndigheten. Kanske, eftersom man gör 

lite utvikningar, att polisstyrelsen är på kommande snart. 

Om gymnasieskolan tänkte jag bara säga, jag behöver inte säga något 

mera, att den tydligen kommer att komma till lagtinget. 

En kort kommentar om champagnen, det går inte att gå förbi den. Det är 

en otroligt spännande historia och där hoppas vi från centern åtminstone att 

utnyttjandet av fyndet blir positivt både för landskapets kassa och för be-

söksnäringen. Vi hoppas på att man lyckas komma framåt. 
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47 15 23 Avbytarservicen. Vi har talat flera gånger idag om överenskom-

melser som ska hållas. Den överenskommelse som gäller framför allt är hand-

lingsprogrammet. Där säger vi att vi ska ha en fungerande avbytarservice. Det 

är det som jag vill att det här ska leda till. Jag hörde just att ledamot Barbro 

Sundback i sin motion anser att man kan investera bort behovet av avbytar-

service. Det enda som kan lösa det är att man investerar i en robot som klarar 

av allting. Inte kan man investera bort ett behov av avbytarservice, det tror 

jag inte. En fungerande avbytarservice är målet! 

När det sedan gäller sjötrafiken är det naturligtvis bekymmersamt också 

för centern att det har gått över, att pengarna inte har räckt till. Det enda som 

gäller här är att fortsätta för att genomföra de tänkta åtgärderna. Vi vill se 

olika privatiseringsupphandlings- och strukturomvandlingar. I och för sig 

kan vi ha en viss förståelse i och med att det har strulat eftersom det har varit 

så mycket speciella problem på trafikavdelningen. 

Det jag ännu glömde säga när det gäller lagtingets granskning av investe-

ringsstöden är att läsa gårdagens Ålandstidning där alla gårdar är nämnda, 

mycket förnämligt. Om ni tittar så är det väldigt många som är rena bondgår-

dar som alltså visar upp sig. Här kan man också konstatera med glädje att det 

finns väldigt många stora företag som sponsorerar och anser att verksamhet-

en är väldigt viktig med öppna gårdar.  

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Det var ett bra anförande som ledamot Gun Carlson hade, 

men en sak är lite beklaglig nämligen att centern förkastade motionen 

om förhöjning av investeringsstödet i ordinarie budget, som ledamot 

Anders Eriksson lämnade in med mig som undertecknare. Den som var 

ordförande i finansutskottet då var minister Eliasson och nu tvingas han 

att rösta i landskapsregeringen om att få mera medel. Där har vi redan 

kunnat lösa frågan. Visst blir man lite konfunderad av hur ärendena 

sköts. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jo, det är klart att man kan tycka att man kan vara efter-

klok, men man ska komma ihåg att när vi diskuterade detta så fanns det 

inte några kända investeringsbehov. Det fanns inga av landskapsrege-

ringen kända behov, så framställdes det. Det fanns också kvarlämnade 

medel sedan tidigare år. Det var anledningen till att vi gjorde som vi 

gjorde. Var det fel, så var det fel, men så var det då. 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Det var så att vid den punkten fanns det tyvärr en liten 

summa i budgeten och det var inte mycket. Då fanns redan en hel del 

projekt förberedda, som det som det motionerades om inte heller hade 

räckt till. Så mycket fanns det känt, idag finns det mera känt än vad det 

har redovisats, som också har lämnats in till landskapet. Det finns mera 

i röret. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Man får säga som så att man inte ska gråta över spilld 

mjölk. Jag vill understryka det som ledamot Gun Carlson sade om sock-

erproduktionen och öppna gårdar. De sakerna visar på att det inte bara 

är mjölk det handlar om, det är inte bara avbytare det handlar om, utan 

det är gårdar som har funnit sin inriktning under tidernas lopp och är 

med och marknadsför sig med turism och annat och levererar åt olika 

håll. När det gäller sockerproduktionen, på grund av systemet, mark-

naden, produktionen och tekniken har många jordbrukare fått ställa om 

och då är det ett argument för investeringsstöd. Det är viktigt att vi ge-

mensamt ser möjligheterna framöver för jordbruket. Det är det som är 

riktlinjerna för nästa års budget för liberalernas del. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jo, det är en bra sammanfattning av landsbygdsutveckl-

ingen. Det är faktiskt inte bara mjölkgårdar och avbytare utan kanske 

något annat också. Visst är det så. Vi i centern kan nog ändå se nödvän-

digheten av att se det här i ett helhetsperspektiv. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Kollegan Carlson säger att de öppna gårdarna, som vi nu 

ska studera igen, och de diversifierade gårdarnas framgångar beror på 

investeringsstöden. De moderna och expanderande lantbrukarna som 

jag träffar har främst expanderat på sina och sina familjers duktighet, 

arbetsiver, förtroende i bankvärlden och entreprenörskap. Sedan behö-

ver man nog för en hel del av insatserna riktade samhällsstöd, ja, men 

missa nu inte frågan om vad som kommer först. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag är inte riktigt säker på vad ledamot Roger Jansson frå-

gade efter. Vad gäller investeringsstödens målsättning har man nog 

lyckats uppnå de mål man ställde när man beviljade investeringsstöd för 

många av de här gårdarna som finns i Ålandstidningen och som vem 

som helst kan läsa om. De har nog också fått del av investeringsstöd och 

har följaktligen lyckats bygga upp en god verksamhet, inte bara med 

stöd av investeringsstöd naturligtvis, det kräver bra mycket engage-

mang. Inte är det så att det räcker om man får pengar i handen utan 

man ska också göra något själv, men de har hjälpt till, det vill jag påstå. 

Jag tror att man hittar flera svar om man åker runt och diskuterar lite. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag vänder mig mot det uttalande som ledamot Gun Carl-

son gjorde när vi igen skulle besöka de öppna gårdarna och där vi skulle 

se att det är investeringsstöden som har åstadkommit det som har 

åstadkommits. Jag vill understryka att huvuddelen av de expanderande 

och diversifierande lantbrukarna, de som kanske inte har fastnat så 

mycket i formerna utan vill se möjligheterna i sin och sina gårdars fram-

tid, huvudsakligen tack vare andra skäl, entreprenörskap, förtroende i 

bankvärlden som jag sade, har gjort dessa expansioner. EU:s jordbruks-
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politik är sådan och den prisbildning som sker på marknaden är sådan 

att också samhällsstöd måste in, men de bör naturligtvis riktas och inte 

vara generella som centern i allmänhet önskar att de är. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Vi har aldrig inom centern talat om att det ska vara gene-

rella stöd. Det måste alltid vara kriterier för stöd naturligtvis, det ingår i 

ansökningarna för att få stöd. Det vet jag inte att vi någonsin har sagt. 

Jag tittar på många namn som jag vet att har fått del av investeringsstö-

det och det är klart att en del av den utveckling som de har kunnat ut-

föra är tack vare investeringsstöden. Det är absolut så och därför är det 

så positivt när man åker ut och tittar på det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ledamot Gun Carlson tvivlar på mitt påstående att man 

ska investera i mjölkgårdarna och på det viset minskar, eller kanske 

rentav försvinner, behovet av avbytare. Det kanske är lite tillspetsat, 

men det är klart att robotiseringen minskar behovet av manuell arbets-

kraft. Det är så som all industriell verksamhet blir mera produktiv. Det 

gäller naturligtvis också inom den här branschen.  

Jag har dessutom en principiell hållning till avbytarservicen. I den 

mån den i framtiden ska finnas ska dem som berörs av den själva finan-

siera den. Det talas också i rapporten om att i försäkringssystemet för 

vikariehjälp skulle de som berörs av det ta ett ekonomiskt ansvar. Jag 

tycker att det är orättvist att löntagare och pensionärer ska betala det 

här. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det här handlar om, det som har berörts idag redan, lag-

stiftning som vi har levat med i många år, som vi försöker ändra nu. Det 

handlar om, som jag sade i mitt anförande, att vi måste ha en jämförbar 

konkurrens gentemot Finland eftersom vi säljer våra produkter till Fin-

land. Vi är beroende av det finska näringslivet i stort och de finska jord-

brukarna har en helt annan avbytarservice än vad vi har. Nu vill vi ytter-

ligare försämra. Det brukar inte ledamot Sundback vilja göra, göra något 

sämre än i Finland. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! När det gäller den sista slängen tror jag att ledamot Gun 

Carlson måste se sig lite i spegeln. Majoriteten står ju i beråd nu att ta 

bort garantilagen. Att jämföra sig med Finland är lite som det passar sig, 

när det är ekonomiskt fördelaktigt vill centern gärna jämföra sig med 

Finland, annars vill man knappt höra ordet nämnas. Det där är en bisak 

i sammanhanget, utan frågan är om avbytarservicen ska finansieras av 

löntagare och pensionärer. Det tycker inte jag. Däremot tror jag mycket 

på att man ger förutsättningar för speciellt unga intresserade jordbru-

kare att få möjligheter att bygga moderna mjölkgårdar och en djurhåll-

ning som konsumenterna har tilltro till och att kossorna får gå ute. Det 
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tror jag att är rätt väg, inte att hänga sig fast vid avbytarservicen, som är 

en avart, någonting som hör till det nationella finska jordbruket. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det är ganska många som använder jämförelsen till Fin-

land, men när det gäller jordbruket är det mycket lätt att gång på gång 

hitta olikheter till Ålands jordbrukares nackdel både när det gäller inve-

steringsstöd och i avbytarservice. Det är alldeles klart. Man tror att det 

bara är mjölkgårdar som behöver avbytarservice, men det finns många 

köttgårdar också och de djuren behöver samma vård som mjölkkorna. 

Det är alldeles klart att man inte bara kan tro att man löser allt bara med 

att ge mjölkproducenterna avbytarservice och att alla andra klarar sig så 

länge vi lever med den lagstiftning vi har. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! När man tar del av denna tilläggsbudget ändras bilden delvis av 

budgetåret när alla budgeter ska läggas samman. Mer och mer framträder en 

bild där vi inom den ekonomiska politiken har lyckats spara på sjukvården. 

ÅHS har till fullo levt upp till sina inbesparingskrav, ett område där vi helst 

skulle undvika inbesparingar, medan t ex skärgårdstrafiken, där vi alla är helt 

inne på att göra stora inbesparingar, har misslyckats med att spara pengar. Vi 

har lyckats spara på det som vi istället skulle vilja prioritera. Det är ingen vi-

dare upplösning på den ekonomiska politiken förutom att den totala inbespa-

ringen mot bakgrund av hur mycket intäkter vi har tappat, är på tok för lite. 

Budgetåren, som vi nu har lämnat bakom oss kommer att gå till historien 

som de år där vi på rekordtid tömde en ytterst välfylld självstyrelsekassa. Det 

kan man säga rent allmänt, herr talman! Tyvärr! 

Även om man idag får prata om sådant som inte står i budgeten ska jag 

huvudsakligen prata om sådant som står i budgeten. Dock tänker jag ta till-

fället i akt och utnyttja den ram som tidigare talare har utvidgat när det gäller 

jordbrukspolitiken. Häromdagen jämfördes jag med en grammofonspelare, 

man visste på förhand vilken skiva som skulle sättas på. Det vet man framför 

allt när det kommer till jordbrukspolitiken. Man vet vilka skivor som ska spe-

las. Det är precis lika varje gång. En skiva går lite i moll och anklagar de 

andra skivorna för att vara negativt inställda till jordbruk och landsbygd 

fastän ingen är det.  

Det är ingen här som är negativt inställd till jordbruk och landsbygd. Där-

emot är det många ansvarsfulla politiker, dock inte alla, som ser att i en så-

dan här enorm ekonomisk kris som landskapet genomlider måste alla priori-

tera. Stöd till näringslivet, löner till våra offentligt anställda, allt är under 

samma tak och nu är det inte så att det finns luft under taket, utan det tar i 

taket, intäkterna tar emot. Därför måste vi våga prioritera och det är det som 

landskapregeringens majoritet har gjort. Visst, det blir olyckligt om man un-

der budgetåret har räknat med att det kommer tilläggspengar och sedan 

kommer det inte. Kanske man borde ha prioriterat lite annorlunda innanför 

ramen där det fanns pengar.  

Det är klart att det är olyckligt om man bara har kört på. Som ltl Roger 

Jansson mycket förtjänstfullt var inne på att man bara kör på och inte har 
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prioriterat tillräckligt och inte har gjort individuella utvärderingar tillräckligt, 

man utvärderar bara programmet. Det är precis så man måste se det. Man 

måste göra betydligt tydligare prioriteringar. Att säga det är inte samma sak 

som att vara emot jordbruket och landsbygden. Jag är själv född och uppväxt 

i den allra mesta jordbruksentreprenörsbygden Norr-Finström. Inte är jag 

emot den bara för att jag säger att man måste prioritera investeringsstöden. 

Jag förstår också att mot de rådande marknadsförutsättningarna måste det 

finnas investeringsstöd fortsättningsvis, men de måste inriktas till sådana ak-

törer och sådana projekt som gör att jordbruket totalt sett utvecklas. Det får 

absolut inte gå till konserverande projekt.  

Vi borde kanske inse att strukturförändring av jordbruket är smärtsamt. 

Det är ungefär som att dra bort ett plåster. Har du ett plåster på benet och ska 

dra bort det, drar man sakta gör det ont jättelänge men river man bort det 

snabbt så gör det också ont, men en kortare tid. Smärtan har vi dragit ut på 

maximalt när det gäller det åländska jordbruket särskilt när det gäller Sverige 

där man tog smällen mycket tidigare. Kanske det blir så att vi alla kommer till 

insikten att vi inte kan räkna antalet väljare inom jordbruket utan vi måste 

räkna strikt ekonomiskt, vad som är bäst för det åländska jordbruket och om-

forma jordbrukspolitiken en aning. Utvecklingen går ditåt, vare sig vi vill eller 

inte så kommer den utvecklingen från Bryssel när man steg för steg drar bort 

möjligheten till stöd. Är man inte då beredd kommer det att smärta etter 

värre.  

Det om den här idag tillåtna utvikningen. Det är bra att veta till nästa gång 

om man har en fråga kan man passa på att vidga ramarna för debatten. Det 

var en liten pik.  

Om jag går vidare i budgeten är det positivt att man nu vill avyttra Fastig-

hets Ab Godby center, alltså landskapets innehav i densamma. En tidigare ta-

lare bad finansutskottet utreda konsekvenserna. Nå, konsekvenserna blir nu 

delvis förbättrad ekonomi för landskapet. Kanske lokalerna kommer till an-

vändning. Nu står de till största delen tomma om jag har förstått saken rätt. 

Det gör vi mer än gärna i finansutskottet. Det här är ytterst positivt. Det är 

positivt så fort landskapsregeringen kommer med avyttring av fastigheter. 

Det ska man ha allt beröm för att man gör, men jag tycker att man kunde ha 

en högre takt. 

En fråga som jag hakar upp mig på är museibyrån, 46 60 20, där man med 

några meningar bara beskriver den s k bärgningen av lasten på champagnev-

raket. Där borde man ha lagt ut texten betydligt mera i budgeten eftersom det 

är så stort allmänintresse, man borde ha passat på och skriva en sida. Att 

man får muntlig information i finansutskottet är inte alls samma sak. Man 

har varit väldigt hemlig i sin information, man har varit för hemlig, kan man 

lugnt säga, från landskapsregeringens sida när det gäller det här.  

Man ska väl inte vara hemlig mot lagtinget när man begär pengar. Man 

borde för det första redovisa vad det är för kostnader, hur mycket pengar 

finns det sedan tidigare. ”Återstående medel” skriver man här, det kan vara 

mycket pengar det, det kan vara hundratusentals euro, vad vet vi? I finansut-

skottet kommer vi att få veta, men det vore klädsamt att ytterligare beskriva 

det.  

Jag kan redan nu meddela att det absolut är ett krav från obunden sam-

lings sida att man i det här skedet konstaterar att man kan sälja champagnen 

åtminstone motsvarande den här summan och helst mera. Man måste finan-
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siera det här med försäljning av champagnen. Det måste vi också utreda i fi-

nansutskottet eftersom det inte står någonting här, var den utvecklingen lig-

ger. Här borde man ha brett ut sig lite mera, man kunde ha brett ut sig som 

om det vore jordbrukspolitik. Då brukar man kunna breda ut sig. 

Till sist, trafikavdelningen. Jag måste säga, när det gäller skärgårdstrafiken 

blir man bara för trött, här är det återigen är ett tilläggsanslag på 730 000 

euro i dessa tider. Det är så med skärgårdstrafiken att vi inte behöver budge-

tera, låt dem köra hur som helst. Som när man får en räkning som är på 

automatisk betalning så finns det bara stjärnor på raden, ungefär så kan vi 

sätta i budgeten, sätt fem stjärnor så får de köra på. Äh, jag skojar förstås, 

men det allvarliga i skämtet är att ska man aldrig börja följa budgeten och 

anpassa verksamheten efter de rådande förutsättningarna. Det är en sak om 

det har varit vinter, men det finns många andra saker här som man borde ha 

kunnat undvika. Det är så frustrerande, med tanke på alla andra små moment 

som man har plockat bort och stramat åt, så kör man på bara med skärgårds-

trafiken. Kritisera den som kritiseras bör rent generellt. Det måste vi också 

titta på i finansutskottet. 

Till sist följetongen om Skarven, jag sade vid ett tillfälle att sista kapitlet 

inte är skrivet i boken och det är det verkligen inte. Nu kommer landskapsre-

geringen till lagtinget och begär 60 000 euro för att betala garantireparation-

erna. Man för färjan till det varv, samma koncern som har byggt den, för ga-

rantireparationer och så kostar det 60 000 euro och man måste betala det. 

Nu får det ändå vara nog, hur flat är man mot varvet. Hur kan man begära att 

man ska betala sina egna garantireparationer. Om man har byggt ett fartyg 

och det är vissa garantireparationer måste man väl stå för dem.  

Det här börjar ta sådana proportioner att man måste ta kontakt, om det så 

är finansutskottet eller landskapsregeringen, direkt med Fjodor Berman, som 

äger rederikoncernen, en av Estlands rikaste affärsman, jag tror att han är 

tredje på inkomsttoppen i Estland. Diskutera direkt med honom, här har en 

regering i ett grannland köpt en båt och så måste man betala sina garantire-

parationer själva. Jag tror inte att Fjodor tycker att det är rätt. Jag tror att 

han tycker att hans koncern ska göra rätt för sig och göra garantireparation-

erna. Sedan är det en annan sak med förseningsböterna. Detta är en helhets-

knippe som man borde ta direkt kontakt och diskutera annars får finansut-

skottet kalla på honom. Nu har det helt enkelt gått för långt om vi ska betala 

garantireparationerna själva. Det går jag inte med på, herr talman! 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! När det gäller museibyråns anslag och äskande om 

113 000 euro kan jag hålla med ltl Sundman, att det skulle ha varit in-

formativt om vi hade skrivit om hur mycket av våra tidigare budgeterade 

medel som har använts. Jag kan informera om att det rör sig om drygt 

80 000, men det är alltså beroende på att vi har prioriterat om och lagt 

allt annat undersökningsarbete åt sidan. Vi använder egentligen de här 

medlen till det som lagtinget en gång har godkänt, för undersökning av 

den här typen av föremål. Därför har vi inte framfört det eftersom de 

pengarna redan är godkända. För informationen är det drygt 80 000. 

Landskapet har en skatt, som vi ska förvalta på bästa sätt. Egentligen 

är det enkelt nu i en replik att säga att vi har en kommersialisering un-
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der beredning, som är mycket komplicerad och mycket, mycket spän-

nande, men jag ber att få återkomma till det i mitt anförande. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Ska man tolka det som så att det är 193 000 euro som vi 

satsar på för att få upp champagneflaskorna ur havets djup? Folk har re-

agerat på 80 000 euro som har nämnts i tidningarna, men det är mer än 

dubbelt mer än det. Kan man kommersialisera det här, sälja flaskorna, 

få ovärderlig PR för Åland, vilket man redan har fått, så okey, men skriv 

det i budgeten att man avser att finansiera det med försäljning. Så 

mycket kan man säga, det står att eventuella intäkter gottskrives. Det 

står ingen beskrivning om hur man gör osv., allt kan inte vara hemligt, 

jag kan förstå att vissa saker i affärsplanen, om man kallar det så, men 

lite mer kunde man berätta om. T ex som om det vore jordbrukspolitik, 

då brukar man lägga ut texten. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Vi avser att kommersialisera det här, det tycker jag inte att 

vi har gjort någon hemlighet av, men man kan inte garantera innan vi 

har okulära besiktningen gjord av alla flaskor, förrän vi faktiskt vet att vi 

har en värdefull last. Kanske det är därför det lilla eventuella står där. Vi 

förväntar oss inkomster och att de ska komma in i vår budget tillbaka. 

Däremot vill vi inte fästa oss vid något belopp, men till sanningen hör 

att vi förväntar oss mycket, mycket mera än de här utgifterna. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! För min och obunden samlings del så är det av största vikt 

att man tydligt ger landskapsregeringen i uppgift att finansiera kostna-

den med försäljning, kommersialisering av produkten om man vill kalla 

det så. Det kommer jag att driva i finansutskottet. Visst ska vi förvalta 

den skatt vi har hittat utanför Föglö, på havets botten, men någon måtta 

måste det vara på vad det får kosta jämfört med allt annat. Jag fick just 

ett samtal från sjukhuset där man var kritisk till sättet man sparar på 

vissa resurser där, som man helst gärna vill prioritera. Där har man 

lyckats. Det här är okey, men man måste finansiera det genom försälj-

ning och man måste våga säga det redan nu, så mycket måste väl cham-

pagnen vara värd i alla fall.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Vad gäller skärgårdstrafiken, om vi går tillbaka och tittar 

var det under en åtta års period som konsumtionsutgifterna steg med en 

procent per år. Nu när man ser tillbaka finns det en sak som vi var lite 

naiva i lagtinget och det var när vi bestämde ramen för skärgårdstrafi-

ken. Man hade redan från början varit så tight i kostnadsökningen så det 

kanske inte fanns utrymmen, vi satte kanske ramen lite för högt. Jag är 

rädd för att vi gjorde så, och kanske också om man ser på de senaste tu-

rerna när man inte fick något anbud som man begärde in. Kanske också 

en övertro till privatiseringen finns.   
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Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Till det sista med övertro på privatisering, som man ropar 

i skogen får man svar. Som man bjuder ut trafik får man svar, bjuder 

man ut det på ett omöjligt sätt får man inget svar, det har man fått i det i 

här fallet. Visst är det en utmaning att driftsprivatisera, men det är ing-

en omöjlighet om man gör det så att det är attraktivt på marknaden. Jag 

tror att det finns grova pengar att spara där. Det som retar en är att vi 

försöker budgetera och räkna på turer, tusenlappar här och där och så 

kommer det 730 000 på ett bräde, då får man lust att sätta stjärnor bara 

och låta dem köra. Det kan vi ju inte göra utan vi måste ta ansvar för 

ekonomin. Det är en tung stund när man passerar de här momenten i 

tilläggsbudgeten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ledamot Sundman nämnde champagneförsäljningen och 

jag stöder hans åsikter, som i och för sig också finns hos kulturmi-

nistern, att man ska sälja champagnen. När man börjar räkna på antalet 

flaskor och det priser som spekuleras om handlar det om miljoninkoms-

ter, både direkt och också indirekt om man förvaltar det här på ett spe-

ciellt sätt. Det tror jag också att kulturministern avser att göra. Det är 

svårt att säga exakt hur man skulle göra idag. Jag vill höra med ltl 

Sundman om han stöder tanken på att inrätta en fond för att återbörda 

till Östersjön vad vi har gjort hittills. Vi har smutsat ner den nu och nu 

skulle det finnas möjlighet att ge tillbaka. Vi kunde ha en fond där peng-

arna skulle gå till att förbättra vattenkvaliteten. Det skulle vara intres-

sant att veta var de obundna står i den frågan. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Vi är öppna för en diskussion om den frågan, men person-

ligen tycker jag att man kan inrätta en fond som tar sig an det som är på 

insidan av de här glasflaskorna, nämligen alkoholen. Det som är det 

största samhällsproblemet vi har idag, alkoholmissbruket och den halva 

av befolkningen som är mer eller mindre berörd av alkoholmissbruk. 

Man kunde sätta miljonerna i en fond för att försöka stävja det. Inget 

ont om att arbeta för Östersjöns miljö, men vi är ganska långt på gång 

med det jämfört med de problem vi har i samhället med alkoholmiss-

bruk och övrig konsumtion av alkohol. Det är också en idé. Man kan 

komma med förslag från landskapsregeringen. Vi är i stort sett överens 

om det att pengarna ska användas för ett specifikt ändamål.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jo, det kan också vara behjärtansvärt att minska alkohol-

konsumtionen i samhället. Det kan vi i den här salen göra konkret utan 

att det kostar en enda cent. Nu går vi t ex in för 0,2 promille istället för 

0,5 i trafiken, vilket betyder en attitydförändring. Då minskar alkoholen 

i stort i samhället. Vi har också behörighet inom många andra lagstift-

ningsområden som kan begränsa alkoholutbudet och vi kan också för-

söka påverka staten att ha Alko öppet kortare än livsmedelsbutikerna 
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osv. Det här kostar ingenting, det skulle göra stor skillnad utan att det 

kostar någonting. Det är en annan debatt. Det känns bra att Sundman 

kan tänka sig tanken i alla fall.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Jag delar helt ledamot Danne Sundmans uppfattning om 

att budgetramar ska hållas och det förverkligandedirektiv som land-

skapsregeringen gett ska man självklart sträva efter att följa. Den första 

att beklaga att trafikavdelningen inte har kunnat hålla sig inom sina ra-

mar är jag, men det beror inte på bristande vilja från trafikavdelningens 

sida. Av de summor som äskas på sjötrafikenheten är 300 000 euro re-

laterade till vinterns isförhållanden, 85 000 till en översyn av ISM-

systemet, 15 000 till oförutsedda lönekostnader till följd av haveri, 

87 000 till löneökning utöver vad som beaktats i budgeteringsskedet. 

Därutöver återstår 240 000 euro, där vi från trafikavdelningens sida 

hade ambitionen att få ner dessa kostnader genom driftsprivatiseringar 

och mathållningen på Gudingen och också en totalprivatisering av linjen 

Åva-Jurmo. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! När vi på sessionen i våras ställde spörsmål och bekym-

rade oss för att man inte hade tagit tag i inbesparingsåtgärder, bland 

annat på trafikavdelningen, fick vi kritik för att vi var för tidigt ute, låt 

oss jobba på osv. Nu är vi på andra ändan av året och kan konstatera att 

man på punkt efter punkt inte har lyckats med de viktiga strukturella 

förändringarna som förutsattes i budgeten för 2010. Nu kommer det här 

som ett brev på posten och vad har man för val annat än att bevilja 

pengar. Vi kan konstatera att vi hade helt rätt när vi väckte spörsmålet i 

våras och bekymrade oss över att man inte tog tag i det här. Man borde 

ha börjat 5 över 12 på nyårsafton och inte ha den här arbetstakten att det 

här kommer ett år för sent. Det har alltid varit ett år för sent, de här 

ekonomiska åtgärderna. Specifikationen borde ha varit i budgeten så att 

man hade vetat vad 730 000 handlar om. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Vad gäller Gudingen, där kaféet, mathållningen och städ-

ningen bjöds ut på entreprenad, var det frågan om en EU-upphandling, 

vilket gjorde att hanteringsprocessen var ganska komplicerad. Vi vet att 

vi har erhållit viss kritik, att det har varit för svårt helt enkelt för en van-

lig entreprenör att bjuda på det här och därför har vi tagit kontakt med 

handelskammaren och fått goda råd och stöd därifrån. Vi avser att den 

närmaste veckan återigen göra en ny utbjudning av mathållningen och 

städningen på m/s Gudingen. Den här gången i bättre samklang och 

med hjälp och stöd av Ålands handelskammare så att därigenom kunna 

nå ut och få entreprenaden i kraft. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det låter klokt att man tar hjälp av handelskammaren som 

har lite känning i det åländska näringslivet och som på förhand kan säga 
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vad som är rätt och fel. Det är viktigt återigen, när man bjuder ut, om 

det sedan är mathållning på ett fartyg, eller privatisering av ett stort far-

tyg eller litet fartyg så måste man försöka bjuda ut det på sådant sätt att 

det är attraktivt för de aktörer som finns, för det finns inte så många ak-

törer. Gör man inte det så får man inte några anbud. Det är precis som 

de tidigare upphandlingarna inom vägunderhållet, när man var helt 

orimlig när det gäller krav på utrustning och tiden var för kort osv. Det 

går aldrig att räkna ihop det om man så skulle vilja. Det är säkert så att 

det funnits aktörer som räknat på det här, men så blir det för orimliga 

villkor. Man måste tänka om det sköter sig ekonomiskt. Det är bra att 

handelskammaren är med på ett hörn. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag vill gärna beröra de av punkterna som nämns i tilläggsbud-

geten, de berör gymnasieskolan, avbytarservicen och sjötrafiken. I den här 

budgeten finns det alltså medel för att ta in en planerare, projektledare, verk-

ställare, vad man nu ska kalla funktionen, för att sjösätta den nya gymnasie-

skolan i enlighet med den lagstiftning, som just nu processas ganska intensivt 

i kulturutskottet och som vi hoppas att ska komma till salen här för beslut 

ganska snart.  

Det är viktigt att man har väldigt klart för sig vad den här personen ska ut-

föra för arbete, inom vilka tidsramar och vilka kompetenser som krävs. Min 

erfarenhet av den förra processen är att det krävs en väldigt, väldigt insatt 

person som ska kunna utföra allt det man här föreställer sig, nämligen rekry-

tera ledande tjänstemän, skapa regelverk, skapa interna organisationer, be-

manningsplan osv, osv. Det krävs en lång, lång erfarenhet av arbete inom 

gymnasieskolan och det krävs mycket kunskap av skolförvaltning för att 

kunna klara den här typen av arbetsuppgift.  

Jag tror att det är klokt för alla att den här reformen sjösätts när den är 

redo och mogen. Jag har i dagsläget ganska svårt att föreställa mig att man 

skulle vara redo för att sjösätta Ålands gymnasium redan i augusti 2011. Det 

kan låta sig göras, men då krävs det mycket intensivt arbete.  

Jag tror man redan nu kan konstatera att gymnasieskolan är under stort 

tryck vad gäller arbeten med mycket reformarbete, som just nu pågår i form 

av periodisering, läroplansarbete och annat. Det är mycket viktigt att förbe-

redelserna görs noga, att styrdokumenten är klara.  

Jag förundrar mig lite grann att man är beredd att ta in en tillfällig aktör 

att utföra de här viktiga arbetsuppgifterna framom att anställa ordinarie per-

sonal på avdelningen. Det är en tendens som jag har sett med den här rege-

ringen, de ordinarie tjänstemännens antal minskar medan de tillfälliga tjäns-

temännens antal ökar. Det här borde man fundera över, vilket som är det 

klokaste att göra. Jag hoppas att vi kan titta på frågan närmare i finansutskot-

tet. 

Vad gäller avbytarservicen så har vi från socialdemokratiskt håll lämnat in 

en finansmotion. För dem som har sagt här att det är att slå in öppna dörrar 

vill jag hävda att ingen tidigare har hävdat att de här två storheterna ska 

kombineras när man funderar över avbytarsystemet och investeringsstöden. 
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Det gäller mjölkproduktionen i huvudsak. Vi tycker att det är viktigt att avby-

tarsystemets utveckling eller avveckling sker i samklang med att investerings-

stöd ges så att gårdarna byggs ut och moderniserar och man får till stånd en 

behärskad strukturomvandling där gårdarna blir mer konkurrenskraftiga och 

lönsamma.  

Det är tråkigt om vi gång på gång hamnar i en debatt där man är för eller 

emot det åländska jordbruket. De flesta är mycket glada över att det finns och 

särskilt inom mjölkproduktionen ska man vara ganska försiktig med de åt-

gärder man gör. 

Om man nu konstaterar att vi behöver ungefär 2 000 kor för att försörja 

den åländska befolkningen med mejeriprodukter, alltså smör, ost osv. är det 

just där som det antalet finns idag. Det går inte idag att stänga ner många 

gårdar för då har vi inte den volymen som krävs. Därför är det viktigt att låta 

frågorna gå hand i hand så att man faktiskt åstadkommer en hållbar utveckl-

ing. Det ju det som regeringen hela tiden har sagt att man har som målsätt-

ning. Jag hoppas att man i praktiken också klarar av att leva efter den tesen 

och tar sådana beslut som går i den riktningen. 

Det har förvånat mig lite att finansminister Perämaa har sagt att de 3,7 

miljoner euron man har använt under årens lopp har missriktats eller att 

man inte har nått målet. Med den lilla efterforskning jag har gjort i frågan har 

inte det här något stöd vad jag kan se, hos näringsavdelningen, som anser att 

man har följt de strategidokument som landskapsregeringen har uppdragit 

för hur de här pengarna ska investeras. Så har väl också kommissionen an-

sett, att implementeringarna har gått riktigt till. Det här är väl slutsatser som 

man får antar att tillhör personen, finansminister Perämaa, och att han får 

stå för det. 

Det som jag ytterligare skulle vilja fundera över och som också var lite in-

tressant var att man nu säger att strategin varit missriktat, man har inte nått 

målet som var avsikten och man behöver nu alltså en ny strategi. Kommer det 

då mera medel i budgeten för 2011 för det här ändamålet så måste strategin 

se annorlunda ut eller villkoren för beviljande av stöden måste se annorlunda 

ut. Det skulle vara väldigt intressant att höra hur den strategin skulle se ut så 

att man undviker det som minister Perämaa anser att man har misslyckats 

med. Det är ganska viktigt att de här två går hand i hand, att både medel och 

strategi står i paritet med varandra.  

Man säger att egna pengar ska användas mera och med större noggrannhet 

än EU-medel. Jag anser nog att man ska använda alla medel med största 

noggrannhet, oberoende om de ursprungligen kommer från EU eller om de 

kommer ur den egna åländska börsen. 

Sist vill jag ta upp skärgårdstrafiken. Här står i budgeten att man bjuder ut 

Viggen, inga anbud inkom på linjen Åva-Jurmo och inte heller på kafé- och 

mathållningen på Gudingen. De slutsatser som åtminstone jag drar av det här 

är att det är en mycket svår väg att tro att man kan spara pengar på skär-

gårdstrafiken genom att privatisera. Jag undrar om någon fortfarande med 

fog verkligen tror att det här är den rätta vägen att gå. Det är naturligtvis så 

att om anbuden inte är tillräckligt attraktiva är det naturligtvis svårt att få vil-

liga entreprenörer.  

Det är skäl att ha fokus på en bolagisering av skärgårdstrafiken och jag 

hoppas och tror att landskapsregeringen nu är inne på samma linje. Det är 

viktigt att försöka separera myndighetsutövningen gentemot serviceprodukt-
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ionen. Det är min förhoppning att den här frågan snart ska vara så pass långt 

beredd att man kan komma till lagtinget för att ta ett beslut.  

Sedan har jag ett initiativ, nu finns ingen av våra nordiska rådsmedlemmar 

på plats, men det vore viktigt för framtiden om man från åländsk sida i ett 

nordiskt sammanhang kunde ta ett initiativ till att hamnarna i Östersjöområ-

det ska vara standardiserade. Det betyder att det lilla utbud av tonnage som 

finns och som passar i våra vatten skulle vara lättare att använda över grän-

serna inom Åland och Åboland och andra delar av Östersjön, där samma ty-

per av tonnage finns idag, om hamnarna var likadana på alla platser. Ett nor-

diskt initiativ om en Östersjöstandard för hamnar vill vi ha. 

Hamnarna ska vara harmoniserade så att de kan vara anpassade både till 

det isgående tonnaget som vi har, men även för framtida förhoppning om att 

vi ska kunna ha katamaraner och mera lättgående trafik. Vi vet alla att vi 

måste förändra sektorn om vi ska kunna uppnå en långsiktig, stabil och flexi-

bel trafik i nya former. Det ekonomiska tryck som den här sektorn är utsatt 

för betyder en neråtgående spiral hela tiden.  

Landskapsregeringen aviserar i tilläggsbudgeten att man ska ge ett kort-

ruttsmeddelande före jul till lagtinget. Jag vill då påminna om att vi tidigare i 

den regionalpolitiska spörsmålsdebatten kom till att det är ett skärgårdsmed-

delande som lagtinget skulle behöva få. Trafiken måste placeras in i ett reg-

ionalpolitiskt sammanhang där man också tar i beaktande näringar, ut-

komstmöjligheter, befolkningsstruktur, eftersom trafiken är ett medel för att 

uppnå ett mål, nämligen en skärgård som är levande och där man har den bo-

satta befolkningens behov i fokus.  

Ja, där kanske jag kan sluta. Jag skulle vilja ge lite mera färdkost till det 

här meddelandet som jag hoppas ska komma till lagtinget inom kort. Det är 

när man funderar över kortruttskonceptet att man noga ska överväga om det 

är det bästa vad beträffar alla linjer och alla delar av regionen eftersom trans-

portbehoven är olika. Där borde man göra en utredning av de faktiska trans-

portbehoven idag. Investeringarna som krävs för att åstadkomma en kortrutt 

är väldigt tunga, väldigt kostnadskrävande så det kanske finns lättare sätt att 

gå, modernare sätt att tänka och en vision som är inriktad på 2050. Jag hop-

pas att vi får se lite nytänkande i de här frågorna i det kommande meddelan-

det från landskapsregeringen. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag vill, liksom ledamot Anders Englund, ge beröm åt so-

cialdemokraterna. Man har satt sig in i jordbrukspolitiken och jag tycker 

att man har goda åsikter och jag delar dem långt. Faktum är att struk-

turomvandlingen är på gång och har uppnåtts ganska fantastiskt egent-

ligen. Man ser på avbytarsystemet att det enligt bokslutet 2008 kostade 

933 000 euro, nu pratar man om 500 000 euro. Då har man mage att 

inte vilja fortsätta ta upp pengar för strukturomvandlingen för att 

minska driftskostnaderna ytterligare, inte bara på det här momentet 

utan även på andra moment. I vilket fall som helst är programmet slut 

år 2014. Socialdemokraterna har helt rätt åsikt att man måste investera 

sig ur problemet med överhöga stora driftsstöd. Det kommer emot oss, 

gör vi inte det har vi inget jordbrukskluster på Åland mera. 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag tackar för det bifallet från ledamoten Runar Karlsson. 

Vi har sett en strukturomvandling, som dels sker naturligt och dels sker 

på grund av att samhället driver en sådan politik att det går i den rikt-

ningen. Vi vill hävda det att man inte kan både äta kakan och ha den 

kvar. Kanske det är så att driftsstöden som pumpas ut årligen i budgeten 

i form av stöd till avbytarservice måste omvandlas till att vara investe-

ringspengar i stället så att gårdarna blir mer bärkraftiga och självstän-

diga och mindre beroende av stöden. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Alla strukturförändringar måste göras varsamt. Det här är 

ganska dramatiskt, man har halverat stöden till avbytarservicen. Det är 

ganska dramatiskt. Om vi vill eller inte så har EU sagt att vi måste inve-

stera oss ur det här för att år 2013 minska driftsstöden. Det är ett fak-

tum. Jag t o m ifrågasätter om det är EU-förenligt att inte ta upp inve-

steringsstöd, som landskapsregeringen har gjort. Kanske det är lagvid-

rigt gentemot EU, vi är med i EU och man har sagt att man måste göra 

det här. Skulle land efter land inte ta upp investeringsstöd för att för-

ändra jordbrukspolitiken i Europa skulle EU antagligen reagera.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det är väl därför det heter EU:s strukturfonder, det hand-

lar om att förändra. Det är väl det som de här pengarna är till för, inte 

att skapa ett status quo där man låser situationen utan pengarna är till 

för ett utvecklingsarbete. Det är det vi hävdar att måste fortgå och det 

måste naturligtvis fortgå över en lång tid. Vad jag har förstått finns det 

möjligheter att inom de medel som idag totalt sett går till LBU-

programmet och till de andra medel som i dagsläget riktas till jord-

bruksnäringarna, att göra omprioriteringar. Jag skulle då vilja säga att 

jag tycker att man ska ha mjölkproduktionen högt prioriterad. Ska man 

inte hålla mjölkproduktionen högt prioriterad? Det kommer att löna sig 

tror jag, det är en typ av produkter i butiken som jag tror att ålänningar-

na gärna handlar lokalt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Jag vill kort beröra LBU-stödet. Problematiken med LBU-

stödet och att använda det för omstruktureringar låter sig inte göras för 

det finns inga medel kvar. Det är det som är det stora problemet.  

När det sedan gäller privatisering är det sant att Åva-Jurmo-linjen 

bjöds ut utan tonnage och fick inget anbud. Vi har analyserat detta nog-

grant och landskapsregeringens avsikt är att göra en ny upphandling, 

den här gången som driftsentreprenad, dvs. att vi står för tonnaget och 

det är själva driften som vi konkurrensutsätter.  

När det gäller bolagisering, visst är vi på väg mot en bolagisering inte 

bara sjötrafiken utan även av andra enheter. Det är egentligen inte fråga 

om ett vägval för det är EU:s direktiv som styr det i den riktningen. Se-

dan kan man gilla det eller inte gilla det, men problemet med bolagise-



  

168 

ringsprocessen är att det tar lång tid, tittar man på finska sidan har det 

tagit sex år. Sex år har det tagit för dem att få myndigheten omstruktu-

rerad. Vi kan förvänta oss att göra det lite snabbare. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag tror också att det kommer att ta tid på Åland, men det 

tar ju en evighet om man aldrig börjar. Det är viktigt att vi tar steg 1 om 

vi vill ha en målsättning att inom tio år ska skärgårdsbolaget finnas och 

de ska sköta serviceproduktionen av trafik i den åländska skärgården 

med landskapsregeringens trafikavdelning som beställare. Jag tycker att 

det här ska vara en målsättning. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Jo, det gläder mig att vi har samma målsättning, men jag 

vill erinra ledamoten om att arbetet har påbörjats. Det första steget som 

tas är frågan om en separering av beställare och utförare. Det kräver en 

omorganisering av trafikavdelningen. De skrivningarna finns i röda 

boken, grundbudgeten, och det arbetet har påbörjats. Det är den första 

förutsättningen, att man får beställaren å ena sidan och utföraren å 

andra sidan.  

Nästa steg blir fråga om in-doors, inomhusbolag, där styrdokument 

och ägarstruktur struktureras upp på något sätt. Därefter blir det frågan 

om ett Ab av det hela. Förhoppningsvis, min målsättning är att det ska 

gå lite snabbare än tio år, men under 3-4 år låter det sig inte göras. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det är väl bra om arbetet pågår inom trafikavdelningen. 

Det är ingenting som vi utomstående har sett att några konkreta mått 

och steg tas i de här frågorna hittills. Snarare har vi tyckt att fokus mera 

har varit inställt på privatiseringar och att bjuda ut enskilda linjer, vilket 

den här budgeten har visat att inte är så särskilt lyckosamt. Kanske man 

kan lämna den delen och istället fokusera fullt ut på en bolagisering 

istället. Då tror jag att arbetet går snabbare och man får mera gjort om 

man fokuserar resurserna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Ledamot Gunell sade i sista repliken nästan en del av det 

jag tänkte på. Bolagiseringen har egentligen varit mitt första alternativ i 

snart 20 år. Hur ska man organisera det här sedan man började strida 

om att det gick för mycket pengar hela tiden? Vi måste komma till skott 

någon gång. Det är det som är bekymmer här, det pratas och pratas, 

men det kommer aldrig något konkret förslag om att nu sätter vi igång. 

Jag ser fram emot när vi får ta ett beslut om bolagisering i den här salen 

och jag skulle gärna vilja göra det snabbt. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ja, jag hoppas att skärgårdens representanter, om man nu 

vill ha den här utvecklingen som jag i varje fall anser är önskvärd, hjäl-

per till med att sätta blåslampan någonstans på den här landskapsrege-
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ringen så att vi får lite verkstad. Jag tror att vi gärna ser att det går åt det 

hållet. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Jo, jag kan säga så för ledamot Gunell tog också upp den 

regionalpolitiska debatten som var i april. Det finns mycket intressant 

läsning i det stenografiska protokollet därifrån. Om åtgärder som skulle 

göras för att trygga trafiken, men det var nog bara prat det som kom. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Vi är synnerligen överens idag ledamoten Torsten Sund-

blom och jag så det är väl bara att konstatera. Kanske ledamot Sund-

blom kan hjälpa till bakom kulisserna och försöka få meddelandet som 

ska komma från regeringen, ett skärgårdsmeddelande där trafiken är ett 

mål för att åstadkomma den utveckling man önskar, inte ett medel i sig 

självt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Möjligen finns det en del missförstånd i investeringsstöds-

debatten här i salen eller är det något annat. Läget är att man enligt 

landsbygdsutvecklingsprogrammet ger investeringsstöd för strukturrat-

ionaliseringar, det vi eftersträvar. De medlen, just för det här ändamålet 

från programperioden från 2007 till 2013, är förbrukade, knappa fyra 

miljoner euro.  

Parallellt med det har vi haft nationella investeringsstöd, helt med 

landskapsmedel, ett antal miljoner som har getts, jag kan inte den ex-

akta summan, men några stycken torde det vara under den här peri-

oden. Nu har vi bara våra egna medel kvar. Vi har en programperiod 

som varar ända till 2013 och när vi fortfarande pratar om strukturrat-

ionaliseringar har vi inte uppnått de mål som vi har satt i programmet. 

Då måste vi vara noggrannare så att vi uppnår målsättningen. Det är det 

jag menar. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ja, det låter betydligt bättre än det man kunde läsa i tid-

ningarna idag. Det är naturligtvis viktigt att stöden riktas rätt och att 

man får den utveckling man önskar åstadkomma. Sedan vet jag lika väl 

som minister Perämaa att investeringsstöden i nuvarande LBU-program 

är förbrukade, men då är det frågan om vilka andra medel ska man få 

fram för investeringsstöden? Jag tror inte att lagtinget, i alla fall inte 

mitt partis, uppfattning är att de här pengarna ska tas från hälso- och 

sjukvården, från skolan eller från någon annan viktig sektor. De här 

medlen måste man hitta inom ramen för alla de stöd som i dagsläget rik-

tas till lantbrukssektorn. Där tror jag att minister Perämaa får ta en dju-

pare diskussion, kanske med näringsministern, men också med närings-

avdelningen. Kanske det råder olika uppfattningar om pengarna, om de 

finns eller inte och hur angelägna de är i relation till annat. 
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Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Ja, det här var väsentlig information från socialdemokra-

ternas sida. Det kan hända att socialdemokraternas och centerns tidi-

gare kärleksfulla omfamning är något svalare nu. Vi har budgeterat me-

del på sidan om det övriga programmet för nationella investeringsstöd. 

Att nu säga att man ska ta från LBU-programmet betyder det att man 

ska minska i arealstöden, vilka hävdas att är synnerligen viktiga, eller 

ska man minska miljöstöden. Det var väldigt bra att socialdemokrater-

nas agenda kom fram här. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Naturligtvis, mitt parti tar stort ekonomiskt ansvar och vi 

vet hur situationen ser ut. Naturligtvis är det viktigt att man hittar de 

här medlen inom befintliga ramar. Antingen kan man omnotifiera stöd 

om det är möjligt. Det gick ju bra för landskapsregeringen att göra det 

den dag de tog miljöstöd och satte över till arealstöd. Kanske det finns 

en möjlighet att hitta inom LBU-programmet. Annars är det väl de nat-

ionella medlen som vi nu diskuterar i huvudsak, de som minister 

Perämaa ska hitta någon annanstans. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Frisinnad samverkan är inte representerat i finansutskottet så 

jag och kollegan Ehn kommer här att ge viss vägkost till finansutskottet. Kol-

legan Strand har väsentligare uppgifter för närvarande.  

För det första vill jag framhålla att det är oklart hur landskapsregeringen 

har lyckats genomföra sin budget för 2010 så här långt. Det skulle erfordra att 

lagtinget presenteras ett mellanbokslut av något slag och en årsprognos. Nu 

vet vi bara en gång per år hur det har gått och det är i allmänhet nästan ett 

halvt år efter att året är till ända. I alla andra sammanhang som jag verkar 

fungerar det inte på det här sättet. I kommunerna när man har tilläggsbudge-

ter så får man alltså mellanbokslut. Inom landskapsorganisationen ÅHS är 

det så att vi får mellanbokslut varje månad, kontinuerlig uppföljning. Jag är 

säker på att landskapsregeringen också får mellanbokslut, men lagtinget får 

det inte. Vi vet alltså inte hur landskapsregeringen lyckas genomföra sin egen 

budget. Däremot hör vi en hel del signaler om att det antagligen inte kommer 

att bli så hemskt mycket genomfört när det gäller besparingarna och ner-

dragningarna, som är nödvändiga för att anpassa kostymen till de inkomster 

som vi kommer att ha framöver. Särskilt markant sägs det vara inom centerns 

särskilda ansvarsområden, trafik och näring. Kanske med tonvikt på lantbruk 

när det gäller det senaste. 

I det här läget som landskapet är med information från näringslivet om att 

inte heller där fungerar det särskilt progressivt just nu, eller under de här 

sista två åren. Inte ser det heller ut som om vi skulle ha en progression, en 

framåtanda, framför oss i de väsentliga åländska näringarna. Då skulle vi 

verkligen vara i behov av en aktiv näringspolitik. Hur näringsministern då 

kan säga i dagens tidning att det endast är några näringar som har framtiden 

framför sig, medan vår huvudnäring sjöfarten inte räknades upp förstår inte 

jag.  
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Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen, sjöfarten kunde vara un-

derlag för att Åland skulle ha 280 000 invånare istället för 28 000. Naturligt-

vis gör man inte det här snabbt, men man måste i varje fall jobba i den rikt-

ningen att man kan utöka Ålands befolkning genom att stärka vår basnäring, 

sjöfarten. Detsamma gäller turismen där vi har fyra snart förlorade år bakom 

oss. Turismen ropar inte efter mera marknadsföring, eftersom man har en re-

lativt dåligt produkt att sälja, utan turismen på Åland ropar efter kvalitetsut-

veckling, diversifiering och evenemang året runt osv.  

Vår förädlingsindustri står och stampar på stället och kämpar för sin över-

levnad. Cleantech-, informations- och kommunikationsteknik är framtidsnä-

ringar, absolut, men det fordrar att landskapsregeringen är aktiv och vidtar 

åtgärder och driver på i den anda som t ex näringslivet hjälpte till med på 90-

talet med sitt projekt Wheel it. 

Vi ska också komma ihåg att under den här landskapsregeringen har kon-

sumtionskraften i samhället kraftigt nedgått genom den skattehöjning som 

landskapsstyrelsen inledde med i budgetsaneringsarbetet. Ingen talar om det 

mera, men det var visst fyra miljoner man drog in från medborgarna för att 

hjälpa till med att sanera landskapets egen budget. De fyra miljonerna tar 

man in varje år. Det var mellan tre-fyra miljoner vill jag minnas. Kom ihåg 

det. Medborgarna är med och betalar detta. 

Nåväl, jag ska nu gå in och meddela finansutskottet de synpunkter vi har 

när det gäller landskapets tilläggsbudgetförslag. Det första gäller överlåtelse 

av fastigheter där vi applåderar landskapsregeringens förslag. Det är bra och 

jag tycker att finansministern motiverade det här i sitt inledningsanförande i 

samband med en replik alldeles utomordentligt. Landskapsregeringen har 

här visat sig inte vara en bra ägare. Har man under så många år inte varit en 

bra ägare är det här ett riktigt steg man nu tar. Om inte landskapet ska kunna 

hyra upp faciliteter från det privata för sina verksamheter och sina basverk-

samheter lever vi i ett socialistiskt samhälle. Sådana motiv kan åtminstone 

inte vi köpa någonsin.  

Däremot bör man ha långsiktiga kontrakt och en politik som är hållbar så 

att man vet vad som gäller framöver. Kollegan Ehn kommer som sagt var att 

ta upp en del av de andra frågorna här, förhoppningsvis också utvecklings-

projektet för Ålands gymnasieskola, där jag har förstått att det är ett nödvän-

digt förslag som läggs här för att hålla den tidtabell som man har.  

Däremot bekymrar anslaget 46 19 08 Utgifter för projektet nätpedagogik 

och validering på Åland. Motiveringarna här är synnerligen tunna och fi-

nansministern kom inte heller med någon synpunkt på detta enorma tilläggs-

anslag på 290 000 euro till ett grundanslag på 250 000 euro. Vi måste få reda 

på vad det här. Vi vill att Ålands folk ska få reda på det här. Varför gör man 

på det här sättet och vad är nyttan med det här projektet för 290 000 + 

250 000 på ett budgetår. Det är säkert mera på flera budgetår. Vi har inte sett 

någon nytta ännu och vi menar att det kan klara sig inom ramen för utbild-

ningsavdelningens löpande ordinarie verksamhet. 

När det gäller utvecklingen av avbytarservicen för lantbruket inser vi nöd-

vändigheten av att ha en långsiktig politik när man till en del fasar ut det sy-

stem, som härstammar från början av 1990-talet och före det var en del av av-

talsförhandlingarna mellan staten och lantbruksnäringen. Att man gör det i 

trappsteg. Vi tycker för vår del att landskapsregeringens förslag och arbets-

gruppens förslag är bra som trappsteg 1, att man går in för det. 
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Vi ser nog att socialdemokraternas förslag i sin anslutningsmotion är ett 

möjligt steg 2 som man därefter kan diskutera. Däremot är sista stycket un-

der den här motiveringen en klar fingervisning, landskapsregeringen säger 

själv att man har misslyckat med att genomföra sin egen politik. 

För övrigt när det gäller jordbrukets stöddebatt finner jag åtminstone den, 

och säkert många andra också, väldigt historielös. Man säger att man ska 

satsa på investeringar för att lösa lantbrukets kommande problem. 

EU-programmen från 1995 till 2013 har innehållit just detta, men med 

markant satsning på diversifiering och investeringar för att klara den fram-

tida egna konkurrensen utan samhällsstöd och en avfasning av samhällsmed-

verkan i näringens kostnadsbit. Åtskilliga miljoner har använts sedan 1995 på 

just detta. Åtskilliga insatser har gjorts för att skapa förutsättningar för vår 

mjölkindustri, för vår övriga primärproduktsindustri. Nu är vi i slutskedet av 

det här genom att Finland har fått förlängning på perioden. Huruvida man 

får en förlängning efter 2013 är ännu skrivet i stjärnorna. Det vet vi inte. Då 

kommer situationen att vara en helt annan än vad den är idag. Den är redan 

helt annorlunda idag än vad den var för fem år sedan och vad den var för tio 

år sedan om man låg på högre nivå.  

Om man nu säger att det är nödvändigt att öka pengarna av det skälet att 

man måste rädda lantbruksnäringen då erkänner man att man har haft en 

helt misslyckad politik tidigare. Nu är det naturligtvis inte på det här sättet, 

ingenting är svart eller vitt eller enkelt i de här frågorna, men man måste 

komma ihåg att det har skett en sådan här utveckling. 

När det gäller sjötrafiken är det ett annat exempel på att man inte har lyck-

ats. Trafikministern redogjorde för kostnadsökningar som ligger till underlag 

för önskemålet om 730 000 euro i tilläggsanslag. Däremot fick vi ingen lista 

på kostnadsminskningarna. Kostnadsminskningarna var basen för grund-

budgeten, hur stora har de varit? Var har de kommit? Det var landskapsrege-

ringens uppgift, som man fick bekräftat från lagtinget när man själv hade fö-

reslagit att man skulle vidta åtskilliga kostnadsminskningar för att kunna sä-

kerställa på lång sikt en god skärgårdstrafik.  

Sedan har man under året försökt bjuda ut driften på Åva-Jurmo, mathåll-

ningen på Gudingen och så avser man att lämna Viggen på driftsentreprenad 

framöver. Det här är inte första gången man kan notera att det misslyckades. 

Inga anbud inkom på de två försök man har gjort. Det är en orsak till efter-

tanke.  

Har vi i offentlig sektor, har vi i landskapsregeringen, förmågan att upp-

handla? Har vi den kunskapen? Jag har berört frågan med finansavdelning-

ens chef några gånger och han liksom jag, delar uppfattningen att man måste 

ha specialister på upphandling i vår förvaltning. Jag tror att man måste ha en 

central enhet för upphandlingen. Jag har inom ramen för ÅHS råkat ut för 

samma problematik och det är en jättestor problematik också där. Vi skulle 

vilja ha det så att det skulle finnas en kunskapscentral i landskapsregeringen 

för upphandlingen, som skulle kunna det och som kunde hjälpa till. Sedan 

kunde vi ha en undercentral på ÅHS, som tillsammans med de centrala per-

sonerna på landskapsregeringen klarar av att göra sakenliga upphandlingar, 

som kan intressera näringslivet och som kan skapa en konkurrens mellan 

olika företag. Jag tror att landskapsregeringen inte har den kunskapen och 

därför går det på det här sättet. Sedan får de som inte gillar privatisering vat-

ten på sin kvarn som vi har haft ända sedan Grisslan privatiserades i tiden. 
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Ytterligare, den sista lilla kommentaren gäller 48 50 21 Utgifter för bolagi-

sering, 75 000 nya pengar behöver man. I ordinarie budgeten talade man om 

att man skulle genomföra en sådan bolagisering, man började arbeta med 

den. Då borde man veta vad den kostar. Vad är orsaken till att man nu plöts-

ligt har fått reda på nya kostnader? Vad är det för slags nya kostnader, som 

man inte visste när man gick in för det här i den ordinarie budgeten? Tack 

herr talman! 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Jag vill börja med att tacka ledamot Roger Jansson för att 

han tycker att vi, när det gäller avbytarservicen, jobbar på rätt sätt, dvs. 

långsiktigt och i trappstegsmodeller. Det här är ingenting som går att 

såga direkt. 

Sedan sade ledamot Jansson att jag i tidningen idag har undgått att 

nämna sjöfarten som en viktig näring. Då har han inte läst texten, fast 

det råkade stå i bildtexten faktiskt, där fanns sjöfarten med. Det var en 

diskussion med reportern där vi tittade på de mogna frakterna. Han frå-

gade mig vad jag tror om dem. Jag svarade att i ett så här litet samhälle 

behöver vi allt och även flera av våra mogna branscher kan fortfarande 

utvecklas. Sjöfarten nämndes också vid sidan av de andra. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för den preciseringen.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Jag kan inte göra så kort replik, men tack i varje fall. Det 

gällde också den historielösa EU-skrivningen som ledamot Jansson ta-

lade om. Det är sant, vi har hållit på nu sedan vi gick in i EU att försöka 

investera oss till konkurrenskraft inför utfasningen, men det betyder 

inte att vi inte måste fortsätta. Vi måste fortsätta så länge alla andra gör 

det. Vi får inte vara sämre den dag som det här utfasas. Vi måste vara på 

samma nivå som dem för att kunna konkurrera. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Där tror jag också att man inte får vara historielös utan 

man måste se hur mycket vi i förhållande till vår jordbruksnäring har 

haft medel ända sedan 1995 i budgeterna för det här. Vi har haft mera 

proportionellt än vad man har haft i riket. I Sverige har man nästan inte 

haft något alls. Där drog man ner på stöden i ett väldigt tidigt skede så 

att allt jordbruk i princip norr om Stockholmsområdet har försvunnit.  

På Åland har vi gjort betydande insatser. Ett fel nog i backspegeln 

som vi har gjort när det gäller de insatserna är att de inte har varit be-

dömda ur produktivitetssynpunkt. Har man velat ha en maskinhall eller 

två maskinhallar har man per automatik fått stöd för det. Vem är det 

som har ordet? Det är bara att begära ordet? En större bedömning utav 

nyttan för jordbrukets del är viktig när man använder sig politiskt av 

den här typen av pengar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är viktigt att man håller sig till sak och sanning när 

man debatterar i lagtinget, annars kommer man ingen vart. Jag håller 

med ledamot Jansson om att det har pumpats in mycket pengar, ganska 

mycket i jordbrukspolitiken. Han nämnde att vi har gjort det mer än i 

Sverige. Det är möjligt. Hade vi gjort som i Sverige hade vi inte haft 

ÅCA, vi hade inte haft Chipsen, Dahlmans, Trädgårdshallen.  

Vi har proportionellt mycket, mycket fler arbetsplatser inom jord-

bruksklustret än vad Sverige och Finland har. Därför har vi velat stöda 

det mera. Skulle vi inte ha gjort det sedan 1995 hade vi inte haft de 250 

arbetsplatserna på Chipsen, Dahlmans osv. + 300 jordbrukare + en 

massa andra runt omkring i klustret. Man pratar om 1 000-1 500 ar-

betsplatser. Det är världsunikt att lilla Åland kan ha så många arbets-

platser när det gäller livsmedelsförädling och kluster. Därför måste vi 

precis som näringsministern säger slutföra det här med några år till. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag tackar för den upprepning av det jag sade från ledamo-

ten Karlssons sida. Det har varit nödvändigt det som vi har gjort. Det 

har varit räddningen för vår livsmedelsindustri. Mitt parti och jag har 

varit med på det här och arbetat för den under alla dessa år, men det 

behöver inte betyda att allting vi har gjort i detalj och när det gäller an-

vändarstödet, har varit särskilt produktivt. Inte allting. Skulle vi ha an-

vänt pengarna inom jordbruket, inom lantbruket till någon annan sats-

ning än till det vi just gjorde, utan att nämna någonting, kanske produk-

tiviteten hade varit större och säkerheten för vår livsmedelssektor varit 

klart bättre än vad den är. Men det viktigaste budskapet är att vi inte har 

någon orsak att leva i några aha-upplevelser. Nu måste vi gå in och göra 

strukturförändring som vi har hållit på med sedan 1995. Egentligen före 

det också, men sedan 1995 med EU-medel. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det har säkert gjorts fel investeringar inom lantbruket på 

Åland. Det är vi medvetna om, men det är som det alltid är att det är 

svårt att se vad som är rätt och riktigt och vad man ska satsa på. Jag 

minns så väl när vi gick med i EU, då gav man stöd för att såga bort äp-

pelträden. Äppelodling skulle vi inte ha på Åland. Idag är det en av de 

viktigaste näringarna på Åland och en av de mest framgångsrika i och 

med att man började förädla den, vilket också ger arbetsplatser.  

Det är alltid svårt i stödpolitiken att hela tiden ha rätt. Jag vill påstå 

att jordbruksklustret är oerhört framgångsrikt för Åland, inte bara för 

jordbrukarna utan för ålänningar som helhet i och med att det ger ar-

betsplatser och skatteinkomster osv. Det är precis som med sjöfarten, 

lika värdefulla är de båda två. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är så, vi är helt överens om det. Liksom inom socialpo-

litiken finner jag betydande fel i den nordiska modellen när det gäller de 

generella stöden. Alliansen i Sverige har varit mycket framgångsrik i sin 

politik att ändra på det. Samma resonemang kan vi delvis använda inom 

jordbrukspolitiken också här. Det är viktigt att centerkollegerna skulle 
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vara beredda att diskutera de här frågorna sakligt så att det inte blir så 

hemskt känslomässigt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Projektet nätpedagogik och validering, det är stora pengar 

för att genomföra dem, det håller jag med om, men de är samtidigt väl-

digt viktiga och de har varit angelägna. Det här momentets parentes in-

nehåller ett VR-anslag, medlen fanns budgeterade för 2008 och fanns 

tillgängliga i 2009 års budget också. I samband med bokslutet togs de 

tillbaka. Projektet har fördröjts väldigt mycket, men vi avser ändå att 

genomföra det och då budgeterar man upp de medel som krävs nu för 

att genomföra projektet. Delvis ska det vara klart 2011 och delvis 2012. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för den tilläggsinformationen. Jag hoppas att fi-

nansministern också här har samma inställning som när det gäller jord-

brukets investeringsstöd, att man är beredd att mäta nyttan av det som 

hittills har gjorts när man går vidare med det här, så att man inte an-

vänder pengar på ett icke effektivt sätt. Jag ber också finansutskottet att 

reda ut hur det hanteras framöver. I det som finns i backspegeln har 

man klart för sig och det borde gå bra att göra en bedömning utgående 

från det. Se hur pass nyttiga pengarna är framöver. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Jag vill komma med två förtydliganden. När det gäller bo-

lagiseringsprocessen och äskanden om tilläggsmedel är det ett misstag 

från avdelningens sida. Vi noterade inte att pengarna, i och med att det 

var s k gamla pengar, återtogs och därför äskade vi om nya. Pengarna 

behövs för de juridiska kostnader och även andra kostnader för att ge-

nomdriva bolagiseringsprocessen i första hand vid Möckelö.  

När det gäller EU-upphandling, tonnage och driftprivatiseringar delar 

jag helt ledamoten Roger Janssons synpunkt på att vi inte har den kom-

petensen på avdelningen. Vi har inte den kompetensen på avdelningen 

och därför har vi köpt extern kompetens för att kunna genomföra dessa 

driftsprivatiseringar på ett korrekt sätt. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! När det gäller många tilläggsanslag för att t ex ta upp 

champagnen eller för att bolagisera ute på verkstads- och lagerområdet i 

Möckelö så längtar jag nästan tillbaka till tiden när vi hade finska mark. 

Då visste folk att en halv miljon mark var hemskt mycket pengar. Hur 

kan man använda en halv miljon mark för att genomföra en bolagisering 

ute på Möckelö? Det begriper inte jag. Jag har varit med i näringslivet 

länge och där skulle man få sparken direkt om man skulle göra sådana 

bolagiseringsprocesser, om de skulle kosta så mycket. 
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Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Bolagisering innebär inte bara en kort juridisk process. 

Det innebär också att nya ekonomisystem ska köpas in och sättas i kraft 

eftersom bolaget ska verka på den öppna marknaden som ett ”riktigt” 

bolag. Det kräver att det separeras helt från förvaltningen där det finns 

nu. Det gäller allt, både löneräkning, postgång, ekonomisystem, egen-

hantering och det gör att det här tar lång tid. Det är förknippat med 

kostnader. Det är en puckel av kostnader som jag anser att vi bör ta för 

att vi ska kunna börja skapa bolag som kan verka. Det som är fördelen är 

att när vi har det första bolaget sjösatt, att det är på land, gör det att det 

blir billigare och lättare med de andra som följer efter. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för den kompletteringen. Då hoppas jag att land-

skapsregeringen tar en ordentlig diskussion om att man överför de här 

kostnaderna, som egentligen är bolagets egna kostnader, som en fordran 

på bolaget i samband med bildandet, så att man på det sättet får tillbaka 

pengarna. De hör egentligen inte ihop med skattebetalarnas ansvar. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Det har varit en lång debatt om tilläggsbudgeten. Det har varit 

mera känslor än ekonomi kanske många gånger. Det första anslaget som jag 

blev lite förvånad över är 60 000 för utvecklingsprojektet Ålands gymnasie-

skola. Revisorerna var väldigt kritiska på de höga kostnaderna som var på 

gymnasialstadiet. Dubbelt högre kostnader än omkringliggande regioner. Vi 

efterlyste då ekonomiska nyckeltal för det här området. Vi har förstått att det 

skulle levereras till kulturutskottet under de här dagarna. Hur det har gått får 

vi väl se om ett par dagar.  

Nu ska ledande tjänstemän rekryteras, regelverket ska jobbas fram osv. 

osv. Det här ryms inte inom den ordinarie budgetramen tydligen, men ändå, 

försök lägg fokus på den ekonomiska biten också för annars står vi här och 

diskuterar samma sak igen inom en ganska snar framtid. 

Det finns, herr talman, två anslag som väckte mitt intresse under närings-

avdelningens förvaltningsområde. Det är för det första att man tar upp 

60 000 euro för att stöda export från Åland. Det är positivt, men det man ger 

med ena handen tar man tillbaka lika fort med den andra handen, man före-

slår en minskning av anslaget för produkt- och teknologiutveckling.  

Jag har bara den här veckan pratat med tre företagare. Den sista hade tre 

olika projekt på gång. När han tar kontakt med näringsavdelningen och de 

försöker få till stånd en utveckling är det alltid samma budskap. Ta kontakt 

med Finnvera, ta kontakt med Finnvera, de hjälper till.  

Det verkar inte finnas någon aktiv näringspolitik nu heller trots byte av 

minister. Det är väldigt viktigt. Vi vet alla, som har kommit i kontakt med 

Finnvera, att det är en oerhörd byråkrati. Man måste kunna möta upp det 

åländska näringslivets önskemål, krav, projekt mer än att man bara hänvisar 

vidare till en finsk institution. Det här är oerhört viktigt. Näringspolitiken 

som helhet måste skötas. Sjöfarten, turismen, överhuvudtaget, annars får vi 

den debatten som har pågått under flera år runt jordbruksnäringen. Där finns 
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anslagen kvar och det tycker jag givetvis att är bra. Centern måste se sig i 

spegeln, men också se till att man driver en heltäckande näringspolitik an-

nars blir situationen omöjlig för hela näringslivet inklusive jordbruksnäring-

en. 

När det gäller investeringsstöden, som har varit mycket på tapeten idag, är 

målet med dem att höja konkurrenskraften för näringen och se till att näring-

en drivs så miljövänligt som möjligt. Det är de två huvudmålen. För att upp-

fylla de målen finns det miljöstöd och investeringsstöd. Debatten idag har 

mycket gått ut på att bara man har anpassat jordbruksnäringen så kan man ta 

bort investeringsstöden. Inte är det på det sättet. De här tre benen finns hela 

tiden för att man ska kunna driva den jordbrukspolitik som drivs. 

Jag vill också säga att det är klart att det är på sin plats att höja ett var-

ningens finger när man pratar om stöd. Många stöd är pacificerande, många 

stöd leder också till att de som verkligen vill satsa inte har möjligheter att 

satsa. Givetvis måste man prioritera, det är inte bara att köra på i ullsock-

orna, om uttrycket tillåts.  

Nu har vi tyvärr finansministern borta fast vi pratar om en tilläggsbudget. 

Han sade tidigare under debatten att man inte har uppnått målen. När jag 

frågade vad finansministern riktigt menade, för jag känner till att den mel-

lanrapport, den utvärdering man har gjort, visar att målen med råge har upp-

fyllts, men han menade att man inte har uppnått målen för att det fortfarande 

finns ett behov. Det kommer det alltid att finnas så länge vi är med i EU, det 

måste man ha klart för sig.  

Tittar man på livsmedelsklustret så är omsättningen 120 miljoner euro. 

Som jag nämnde i ett replikskifte har ÅCA tack vare investeringsstöden lyck-

ats höja invägningen med tio procent på månadsnivå. Det har pratats mycket 

i debatten om att vart tionde år så halveras antalet mjölkproducenter. Så är 

det, ja, i de omkringliggande regionerna. På Åland halverades yrkesmjölk-

producenter från år 2000 redan till år 2006. Det betyder att den fantastiska 

strukturrationaliseringen, som efterlyses, går mycket snabbare, nästan hälf-

ten snabbare, här på Åland än vad det går i omkringliggande regioner. Det 

kan också vara bra att ha klart för sig.  

Det kan också vara bra att ha klart för sig när vi pratar om större enheter, 

att det leder de facto till att vi har mindre arbetsplatser på landsbygden och i 

skärgården. Det kan vara värt att notera det. Vi har 50 mjölkproducenter 

idag. Det är en enkel matematik att räkna ut hur många vi har om sex år om 

ingenting görs. 

Tittar vi på Chipsen, som står för hälften av omsättningen 60 miljoner i 

livsmedelsklustret så vet vi att det är Orkla som äger Chipsanläggningen här 

på Åland, vi vet att utan investeringsstöd finns det inte nya maskiner, det 

finns ingen bevattning, det finns ingen råvara. Det här är ingenting som går 

av sig självt, värderade lagtingsledamöter.  

Nu pratar man om att i nästa års budget ska det komma, men igen, det var 

precis samma snack när vi hade den ordinarie budgeten för i år, då skulle det 

komma i den första tilläggsbudget som bara finns. Det lovade till och med 

från samtliga regeringspartier om jag inte missminner mig, åtminstone från 

centerns sida, men jag tror från hela regeringen samstämmigt. Det skulle 

komma i nästa tilläggsbudget om det fanns ett behov.  

Jag hade en finansmotion, som enbart ltl Anders Englund hade kurage att 

skriva på. Det var en ganska enkel matematik om man bara vill sätta sig in 
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lite i saker och ting och se att det här inte kommer att gå. Utvecklingen inom 

lantbruksnäringen stannar upp när man helt plötsligt drar ner anslagen från 

900 000 till 0. Det fungerar inte. Därför står vi här där vi står idag. Det hade 

varit viktigt om centern hade varit med när budgeten för detta år gjordes upp. 

Det hade varit mycket, mycket enklare att få saker och ting på plats då än vad 

det förefaller att vara nu. 

När det gäller investeringsstöd så tycker jag att sossarnas intresse och en-

gagemang är positivt. Det är inte frågan om något annat. Jag hade två frågor 

men jag tror inte att jag får så många svar på de frågorna. 

När man från socialdemokraternas sida pratar om stora, lönsamma enhet-

er så känns det lite fjärran från det som socialdemokraterna brukar stå för, 

dvs. att man ska stöda de små och de svaga. När vi pratade om Gesterbyladu-

gården så är det en enda ladugård som har 220 kor här på Åland. Investe-

ringarna är på över 2 miljoner euro. Det är oerhörda pengar, det är inte 

många som vågar ge sig in på en sådan investering. Det vill jag säga att de 

små ladugårdar vi har med 15-25 djur kommer vi att vara tvungna att ha kvar 

fortsättningsvis ett tag. Det är klart att de kommer att slås ut så småningom. 

Det är just de som behöver avbytarverksamheten på grund av att man inte 

har de ekonomiska möjligheterna att ta någon ledighet överhuvudtaget. Det 

tror jag att kan vara viktigt att fundera på när man pratar om stora rationella 

enheter.  

Herr talman! Jag har konstaterat att de flesta talare idag har brutit mot 

tidsbegränsningen, för ovanlighetens skulle måste jag också göra det. När jag 

pratade om behovet av investeringsstödet bör man också peka på hur vi ska 

finansiera det. Går vi in på sjötrafiken så ser vi att verksamhetsutgifterna i 

den ordinarie budgeten för 2010 höjdes med 700 000 jämfört med budgeten 

året tidigare och nu begära man ytterligare 730 000. Det kan vara värt att no-

tera att de flesta anslag försökte man faktiskt få ner i den ordinarie budgeten.  

Man nämner att man kommer att bjuda ut m/s Viggen som driftsentrepre-

nad, det arbetet fortgår. Det sägs också att ett fortgående arbete med att ana-

lysera bytestider, arbetsskift och bemanning pågår för att hitta kostnadseffek-

tivare lösningar för verksamheten.  

När vi pratar om revisionsberättelse försökte jag ställa frågor, trafikmi-

nistern har en märklig förmåga att komma in, men när man försöker ställa 

frågor och diskutera så försvinner hon lika fort som hon har kommit in. Den 

utredning som gjordes år 2008 har man synbarligen inte tagit i när det gäller 

de här bitarna, fortfarande från landskapsregeringens sida. Den färdigställdes 

den 21 augusti. Det är över två år sedan. Bilden av trafikavdelningen är tyvärr 

att det är ett otroligt råddande där och jag är helt säker på att man hade kun-

nat halvera anslaget, som bra hade räckt till investeringsstödet bara den poli-

tiska viljan hade funnits. 

Till sist, herr talman, när det gäller utgifter för drift och underhåll av vägar 

sägs det att 240 000 euro är för täckande av merkostnader för snöröjning och 

halkbekämpningen år 2010. Det här visste alla om på trafikavdelningen re-

dan i mars men ändå gjorde man ingenting för att försöka spara på de stora 

anslagen, över fyra miljoner euro, fast man visste att här kommer man att gå 

över, utan man låter det rulla på bara. Jag hörde vad ledamoten Runar Karls-

son sade. 

Till sist vill jag säga att när det inte sägs att det finns anslag för att utveckla 

en näring, som är ganska viktig för sysselsättningen fortsättningsvis på 
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Åland, är det bara att svänga sida och säga att när det gäller skärgårdstrafik 

och när det gäller trafikhanteringen så finns det inga problem att ta upp hur 

mycket anslag som helst gång på gång.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! När det gäller investeringsstödet så uppfattar jag det som 

så att ledamot Anders Eriksson och jag tycker exakt lika. Det kommer 

jag att beskriva mera i mitt anförande här om en liten stund. Jag håller 

inte med om att vi inte har en aktiv näringspolitik överhuvudtaget. Det 

har vi visst. Det är många projekt som är på gång, som redan är i gång-

satta och vi har också flera intressanta i röret. För alla dessa projekt är 

målsättningen mera tillväxt, vi tittar på nya produkter och innovationer. 

Det finns mycket på gång och det ska vi snart redovisa.  

När det gäller skiftena, kontona över internationalisering och tekno-

logiutveckling bedömde vi på avdelningen att pengarna på det kontot 

som vi tog ifrån skulle räcka under det här året, medan det behövdes 

pengar på det andra. Det är därför vi har gjort så. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! När det gäller investeringsstödet till lantbruket så ja, där 

tror jag att näringsministern och jag tycker lika, men vi tycker olika när 

ministern säger att man har en aktiv näringspolitik. Kritiken mot ansla-

gen och mot jordbruksnäringen tror jag att skulle ha varit betydligt 

mindre om man också hade förmågan att driva en heltäckande närings-

politik där sjöfarten, där turismen, där tillverkningsindustrin har en 

framskjutande roll.  

Tyvärr, näringsminister Eliasson, igen i den här tilläggsbudgeten i an-

slag, jag kontrollerar ganska ofta upp de beslut som landskapsregering-

en tar, är det inte mycket näringspolitik. Man pratar om nya produkter. 

Nå här drar man ner anslagen för produkt- och teknologiutveckling. Det 

är tre företagare, som jag har pratat med den här veckan, som får 

samma svar, vänd er till Finnvera. Var är den åländska näringspolitiken 

då? 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Jo, vi må ha olika åsikt då, ltl Anders Eriksson och jag, om 

vi bedriver en aktiv näringspolitik eller inte. Det får vi försöka överbe-

visa ledamot Eriksson om att vi gör. Vi har inte alla redskap heller när 

det gäller näringspolitiken så vi försöker utnyttja de vi har så gott som 

möjligt. Just nu har vi igångsatt ett arbete på avdelningen där vi under 

september går igenom våra egna stödprinciper. Det har visat sig att den 

tratten är trångare än exempelvis EU:s tratt. Ett mål är att vi ska kunna 

stöda exempelvis miljö- och energiprojekt på ett bättre sätt. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag hoppas, i och med att jag ser att minister Eliasson är 

nästa talare, att han kan nämna hur det är möjligt, inte är det någon hel-

täckande undersökning jag har gjort, absolut inte, men lite slående blir 

det när jag pratar med tre företagare och de säger precis samma sak. När 

man vänder sig till näringsavdelningen så får man ingen support utan 

man får känslan av att det här är ett bekymmer, det här vill vi bli av 
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med, vi hänvisar till Finnvera. De har hänt gång på gång, en företagare 

har tre olika projekt, och varje svar är att vända er till Finnvera.  

Det är oerhört viktigt om man driver en aktiv näringspolitik att en fö-

retagare känner att det här är en avdelning, en institution, som vill 

hjälpa till, som vill stöda, som vill sporra. Tyvärr näringsminister Elias-

son har vi inte sett någon större ändring ännu, trots ministerbyte. Ingen 

skulle bli gladare än jag om jag blir överbevisad, som det sades att jag 

skulle bli. Det är bara att vänta och se. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det var ett intressant anförande, som vanligt, som ledamo-

ten Eriksson höll. Hans insikter i näringspolitiken är goda och han har 

ett stort kontaktnät. Jag saknar lite av intressebevakning, vad är det som 

saknas? Jo, det största problemet som vi har inom turismen, även lant-

bruket, är att skapa framtidstro inom generationsväxlingen. Den gene-

rationsväxlingen behöver inte betyda att det går från far till son utan det 

är ägarbyte vi pratar om. Det kan se ut på olika sätt. Där är investerings-

stöden synnerligen viktiga, att de finns, för att skapa framtidstro för en 

ny företagare, inom vilken bransch det än är i, men framför allt inom de 

branscher som vi får stöda med egna medel och med EU medel.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag har ingen avvikande åsikt till vad ledamot Mattsson 

sade, men just mot den bakgrunden är det också oerhört viktigt om en 

företagare, jag räknar också lantbrukarna till företagare, söker upp nä-

ringsavdelningen och känner att det här är en instans som vill hjälpa till, 

som vill sporra, som vill stöda och som just vill skapa framtidstro som ltl 

Mattsson nu sade. Vi är helt eniga om det. Det är klart att investerings-

stödet är viktigt där. Det är ännu mera viktigt om man ska lyckas hålla 

kvar den här biten framöver. Om man ska lyckas få samtliga politiker, 

samtliga partier att förstå vikten av investeringsstöd, att man driver en 

heltäckande näringspolitik där alla är med. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Jo, det är synnerligen viktigt och därför lyfter jag frågan 

eftersom jag har saknat den under tidigare anföranden idag, som en in-

grediens i helheten för varför landskapsregeringen, landskapet Åland, 

det offentliga, ska vara delaktiga i den process som vi har. Där är gene-

rationsväxlingen, för mig åtminstone med de kunskaper jag har nu, till 

och med i vågskålen. Jag skulle vilja påstå att åstadkommer vi inte en 

mängd generationsväxlingar, kanske främst inom lantbruket, men även 

inom turistnäringen, får vi en nerförsbacke som inte är rolig att svänga. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det blir lite märkligt det här. Jag är helt enig med det där. 

Problemet för mig är att jag står i opposition och kan inte påverka det 

här. När man har gjort undersökningar med företagare vad man upple-

ver som det största bekymret, om jag inte missminner mig, så är det by-

råkratin som kommer som nummer 1. Men det är som ltl Mattsson 
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nämner viktigt inom turismen, inom lantbruket, överhuvudtaget inom 

småföretagandet, att man får generationsväxlingen att fungera. Därför 

är det så oerhört viktigt att det är en aktiv näringspolitik som ingjuter 

framtidstro i dem som är beredda att ta över.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Ledamot Anders Eriksson pratade här om att centern inte 

stod upp för det här investeringsstödet och inte ställde upp på motionen 

som Eriksson och Englund hade. Det tänkte jag att jag skulle förklara 

lite. Ltl Anders Eriksson sade själv att vi hade blivit lovade ett nytt mo-

ment och det skulle komma nästa gång och nästa gång. Det var en av or-

sakerna som jag var övertygad om att det var en självklar sak, när det 

var ett sådant behov så skulle det komma in i moment. Man blir lite led-

sen när finansministern sade att jag själv har godkänt noll, som om det 

skulle ha varit ett godkännande för all evighet. Det stämmer inte, man 

hoppas att när man blivit lovad det så ska det hållas. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Tack för den informationen. Jag tolkade också informat-

ionen på det sättet att nästa gång jag kommer med en finansmotion så 

då kommer inte ltl Salmén att låta sig luras den gången utan då är vi 

flera undertecknare. Jag ser fram emot det. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Ja, man vet aldrig när man blir lurad nästa gång. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Jag blev lite frågande när ledamot Anders Eriksson talade 

om skärgårdstrafiken och näringsstödet osv. Jag har alltid trott att An-

ders Eriksson var en skärgårdsvän, men är det så nu att avsikten med 

det här anförandet var att man skulle ta pengar från skärgårdstrafiken 

och föra till näringsstöden eller hur var tanken. Saker och ting sätts mot 

varandra. Är det så? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag är glad att ltl Torsten Sundblom har sett mig som en 

skärgårdsvän och jag hoppas att han kan se mig som skärgårdsvän i 

fortsättningen. Jag har inte varit ute efter att skrota skärgårdstrafiken. 

Det jag sade var att man också här måste böra ta ett ekonomiskt ansvar. 

I budgetprocessen redan i november så flaggade man för en privatise-

ring av Viggen. Ingenting har hänt överhuvudtaget. Man har pratat om 

kortruttsmeddelandet hela den här mandatperioden. Ingenting har hänt 

tillsvidare. Man har pratat om bolagisering, ingenting har hänt. Jag kan 

göra den här listan jätte, jättelång.  

Ltl Sundblom, jag är nog skärgårdsvän och jag tror faktiskt att skär-

gårdstrafiken skulle vara mera rationellt skött än vad den är idag om 
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Ålands framtid skulle ha möjlighet att vara med och påverka. Kanske ltl 

Sundblom och jag sida vid sida efter nästa val kan göra något till det här. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Det var bra att det blev lite förtydligat. Det är nog så med 

hela den långa listan som ledamot Eriksson räknade upp. Läs protokol-

let från den 7.4 detta år i debatten om regionalpolitiken om alla åtgärder 

som skulle vidtas och ingenting är gjort. Det är trafikavdelningen som 

skulle göra det. Förtroendet är nog lite dåligt nu för den biten. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Ja, jag har inte så stort förtroende, skärgårdstrafiken sköts 

inte, men att också ltl Sundblom, som faktiskt står bakom regeringen, så 

öppet och tydligt visar att det inte finns något förtroende för de båda 

partierna som utgör landskapsregering, är ingen hemlighet heller för 

dem som är politiskt insatta, men det är ganska sällan som det nämns så 

här öppet i varje fall. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade.  

Minister Torbjörn Eliasson 

Herr talman! Om jag först får vända mig till ledamot Anders Eriksson. Jag 

ska ta uppmaningen och försöka överbevisa ledamoten om att det händer 

någonting inom näringslivspolitiken. Vi försöker hjälpa, vi försöker sporra 

och skapa framtidstro, det är vår roll. Vi får som sagt var vänta lite och se. 

När det gäller debatten är det ganska lustigt egentligen att den mest snurrar 

runt ett moment som inte är öppnat, dvs. investeringsstöden. Det finns en hel 

del frågetecken att räta ut där så jag kommer att tala om det.  

Det handlar ytterst om att hantera den av er väldigt hårt styrda jord-

bruksnäringen. Jag känner att jag till mycket behöver stå upp och försvåra ett 

system som egentligen ingen vill ha. I och med EU-medlemskapet måste vi 

följa den politik och de regler som slås fast i Bryssel. Det är bara så. En jord-

brukare är en entreprenör och helst vill han klara sig utan stöd. Som det är nu 

upplagt måste vi ta skeden i vacker hand och hänga med i ett mycket byråkra-

tiskt system. Jobbigt och arbetskrävande både för jordbrukarna och för nä-

ringsavdelningen, de som ska sköta byråkratin.  

Glöm inte att vi alla behöver och vill ha god och lokalproducerad mat. 

Glöm inte att Åland behöver all den export och tillväxt vi kan åstadkomma. 

Livsmedelsklustret sysselsätter 1 400 personer och exporten är faktiskt 90 

procent. Det är ett mycket viktigt kluster det också.  

Jag tänkte gå in lite på hur investeringsstöden är riktade eftersom de har 

diskuterats. För den som inte känner till hur stödpengarna hittills har utbeta-

lats under programperioden och hur de har fördelats ska jag förklara hur. För 

dem som tror att investeringsstöden inte riktas rätt eller har gett effekt ska 

jag försöka bevisa motsatsen. 

Herr talman! Att pengarna nu är slut visar egentligen inget annat än att vi 

har kommit en god bit på väg i vårt omstruktureringsarbete, men att det inte 

är klart. Idag finns alltså ett behov på 865 000 euro som har nämnts, i form 

av inneliggande ansökningar. Vi vet också att det finns mera på lut. Jag tycker 

att inriktningen på stöden absolut inte är misslyckade utan faktiskt tvärtom.  
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Vi har driftiga jordbrukare som söker för att de ska kunna producera på 

samma konkurrensvillkor som omgivande marknader. Det handlar framför 

allt om två ändamål, strukturrationalisering för ökad produktivitet och gene-

rationsväxlingar för att behålla och utöka produktionen.  

Hur har de då riktats? Där finns det faktiskt statistik, det är bara att läsa. 

Av de 3,9 miljonerna som är EU-pengar, 40 procent av stödet är delfinansi-

erat av EU, har till största delen gått till mjölk, kött, frukt och grönsaker. Det 

handlar om mjölkladugårdar, mjölkanläggningar, ungdjursstall, gödselvård, 

lösdriftsstall, foderanläggningar och kyllager för frukt och grönsaker, torkan-

läggningar, förpackningsmaskiner.  

När det gäller de internationella pengarna som är på 1,670 miljoner euro 

under de första åren 2007-2010 så har hela 45 procent gått till frukt- och 

grönsaksodlingen och 20 procent till nötköttsuppfödningsinvesteringar. För 

mjölken handlar det om foderlager, inredning, för kött lösdriftsstall, gödsel-

vård, foderanläggning och för frukt och grönsaker kyllager, torkanläggningar 

och förpackningar. Så har det använts.  

Herr talman! Jag kan utan överdrift säga, och det har också sagts här tidi-

gare idag, att utan investeringsstödet skulle vi inte ha vårt Ålandsmejeri ÅCA 

kvar idag. Så är det. Prismässigt konkurrenskraftig råvara behövs för att de 

ska hänga med i framtiden. Jag tror att det var ledamot Anders Eriksson som 

sade att man ökade invägningen med tio procent. Jag kan ge lite fakta till där. 

Idag väger man in 14 miljoner liter, men man har en kapacitet på 20, alltså 

sex miljoner till kunde man producera. Det betyder att man behöver ungefär 

700-800 kor till.  

Från företagets sida att man är övertygad om att utan stöden så kommer 

investeringarna inte till. Tittar vi sedan på en annan livsmedelsproducent, 

Ålands trädgårdshall, vet vi att äppelhanteringen ökade, det ser ni själva när 

ni kör längs vägarna, nya moderna äppelodlingar överallt. För det här krävs 

det mera lager, speciallager och från det företaget har man gjort den bedöm-

ningen att om vi exempelvis satsar 500 000 euro härifrån i stöd, som då plus-

sas på med lika mycket från andra hållet, så betyder det en ökad exportintäkt 

på 1-2 miljoner euro per år. Pengarna skulle alltså vara väldigt snabbt till-

baka. 

Sedan till frågan vilken effekt och nytta som investeringarna har gett. Där 

finns det sådana som tvivlar på att investeringarna har givit någon som helst 

nytta. Jo, investeringarna har bidragit till bättre utnyttjande av produktions-

faktorer, ny teknik har införts så att råvaruanläggningar och arbetsinsatser 

kan utnyttjas bättre. Investeringsstöden bidrar till ökat tillträde och tillgång 

till marknader. Det är viktigt att man kommer in på nya marknader och att 

man kan hålla sig via den konkurrenskraft på de marknader som redan finns. 

De större projekten bidrar till långsiktig utveckling samt gör jordbruket mera 

hållbart i alla avseenden.  

Till sist, konkurrenskraften ökar genom bättre utnyttjande av produktions-

faktorerna och ny teknik och självklart också genom att höja produktkvali-

teten. Det är väldigt viktigt om man ska kunna vara med och konkurrera i ett 

exporterande företag, man måste ha hög produktkvalitet och ett konkurrens-

kraftigt pris. 

Herr talman! Med det här vill jag ha sagt att livsmedelsklustret är viktigt 

för både lokalmarknaden och exporten. De satsningar som hittills har gjorts 

under programperioden har riktats rätt och har gett god effekt och vi måste 
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fortsätta att hålla igång investeringarna, som är motorn för att skapa lönsam-

het och tillväxt. 

Jag skulle vilja ställa en fråga till dem som i pressen ifrågasätter riktandet 

av de här stöden, om de är korrekta och även kritiserar och påstår att stöden 

inte har haft någon eller väldigt liten effekt. På vilken information grundar ni 

det? Vilka undersökningar och vilka papper kan ni ta fram där det visar sig 

att det här har varit fel och inte givit någon effekt. Jag tycker att man ska 

svara på den frågan.  

Till sist, herr talman, näringsavdelningen har många intressanta projekt, 

som jag sade tidigare åt ledamot Anders Eriksson, med övrigt näringslivet. Vi 

har jättegott samarbete med handelskammaren exempelvis och jag ska åter-

komma till det vid ett senare tillfälle. Alla ska vi veta att näringsavdelningen 

arbetar hårt med ett flertal interna rationaliseringsprojekt. Under finanskri-

sen har vår budget krympts mest av alla. Jag är stolt över min personal som 

arbetar hårt och målmedvetet för att spara och effektivisera. Sedan finns det 

en gräns, man måste komma ihåg att det finns en gräns när besparingar blir 

kontraproduktiva. Speciellt gäller det för en avdelning som ska smörja mo-

torn i samhället. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag har inte hört en enda här i salen som har ifrågasatt 

huruvida vi behöver investeringsstöd i jordbruket. Däremot har nivån 

och när man ska föra till extra pengar diskuterats. Vartenda parti här i 

salen har enhälligt stött de pengar, som har funnits med tidigare i bud-

geten. Man har också nu uttalat att man är beredd att fortsätta med det 

här när man också då har kunnat svara på frågan hur man ska fortsätta.  

Vi har inte ifrågasatt att investeringsstöden överhuvudtaget inte har 

haft någon effekt, men vi har sagt att om målsättningen är satt, man har 

en prislapp på hur man ska uppnå den målsättningen och sedan kom-

mer man och säger att man måste ha mera för att uppnå den, då behö-

ver man ha lite mera kött på benen för att man ska kunna acceptera det 

rakt av.  

Till sist herr talman, kan jag inte heller riktigt förstå att det skulle 

göra skillnad på de tre månader vi har kvar av det här året, för att sedan 

återkomma till det här i ordinarie budgeten, när man får ställa de här 

sakerna i förhållande till allt annat som också behöver pengar i dagens 

samhälle. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Det är jättebra, ledamot Johan Ehn, att alla här tydligen är 

för att det måste mera investeringsstöd till. Det var inte det jag sade att 

det hade sagts här, utan det handlade om hur man har riktat dem och 

hur effekterna har varit. Jag sade inte att ledamot Ehn hade sagt någon-

ting sådant här, men jag konstaterade att det fanns flera som hade sagt 

det i pressen och här i salen, att man inte har riktat dem rätt, tydligen, 

och att man inte har fått effekt. Det var därför jag försökte förklara hur 

de har använts. Jag tror faktiskt att effekten av investeringsstöden hit-

tills har varit god och att vi måste fortsätta på samma linje. 
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Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag tror att jag måste återupprepa det jag sist sade och det 

blev ont om tid för mig, jag var otydlig. Jag hör till dem som också har 

varit med och ifrågasatt att man skulle skjuta till pengar i en tilläggs-

budget när man samtidigt har sagt att man har ett mål för vad man ska 

uppnå. Det målet har man satt en prislapp på och sedan konstaterar 

man i ett skede att pengarna som man satte på prislappen inte har räckt 

till. Det behövs mera för att uppnå målet. Det är så jag läser det förslag 

som har varit tidigare.  

Är det på det sättet så måste man stanna upp, checka av och se på vil-

ket sätt man kan göra det och få en bra förklaring på vilket sätt man ska 

göra det. Jag och vi från mitt parti har sagt att vi är intresserade av att 

diskutera vidare. De motiv som finns för det här, nämligen att skapa ett 

jordbruk som har möjlighet att skapa större enheter, effektivisering osv, 

det stöder vi. Det jag vänder mig emot i huvudanförandet var det att det 

inte finns någon här och i varje fall inte från vårt parti som har sagt att 

investeringsstöd inte behövs och som definitivt säger nej. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Jag sade faktiskt inte det heller, ledamot Ehn, att någon 

har sagt att det inte behövs, men vi ska inte käbbla om det. Mera kött på 

benen, ja, det försökte jag ge och i de ansökningar som finns så finns det 

mycket kött på de här benen och det är 865 000 euro det handlar om. Vi 

vet att om vi exempelvis nu skulle ha samma investeringsstödsnivå som 

landet Finland har, om vi tar 0,45an, så handlar det om upp till 2,5 mil-

joner euro. Så mycket satsar de, som vi faktiskt konkurrerar med och 

exporterar till. Det här visar att pengarna är slut, att intresset för att ut-

veckla näringen, för att få till stånd generationsväxlingar, för att få högre 

produktivitet, för att öka exporten, tillväxten och därmed skatterna har 

varit större än vi trodde och det ska vi vara väldigt glada för. 

Talmannen 

Replikväxlingen är därmed avslutad. 

Ltl Anders Englund 

Herr talman! Det var ett mycket bra anförande som näringsminister Torbjörn 

Eliasson hade, han belyste många frågor. Vi ser att dagen tyvärr börjar lida 

mot sitt slut om vi tittar ut över salen. Det är många som man skulle vilja titta 

i ögonen när man har ett anförande och diskutera med. Ifall talarlistan blir 

slut före kl. 17.00, som det sades att vi skulle arbeta till, föreslår jag att ären-

det bordläggs till inkommande måndag. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Knappast framom andra, men i varje fall hade jag begärt ordet. 

Jag skulle vilja säga några ord ytterligare kring budgeten, som inte berör dis-

kussionen om det som icke var nämnbart, men ändå har diskuterats rätt 

mycket. Det är några detaljer, som jag gärna ser att finansutskottet skulle 

titta närmare på och kanske det kommer svar från ministerbänken, om det 

finns direkta svar på det.  

För det första så finns det i budgeten upptaget ett anslag 43 32 20 som 

handlar om alarmcentralen, 25 000 euro för att utveckla alarmeringsfunkt-
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ionen och sådana saker. Det är pengar som jag vet att behövs, men jag vet att 

det från tidigare finns ett ganska stort anslag, det torde röra sig kring 

500 000-700 000, som är reserverade för detta ändamål och då i samband 

med att man ska titta på hur man kan få ett utökat samarbete med polisen. 

Eftersom det finns ett så stort anslag borde man titta noggrant på huruvida 

de pengarna kunde användas för detta ändamål istället för at skjuta till nya 

pengar. Det här borde man ta en titt på i finansutskottet. 

Sedan herr talman, kan jag inte låta bli att lyfta frågan kring den berömda 

champagnen. Visst är det på det sättet att det här är någonting som är väldigt 

unikt, något väldigt fantastiskt, någonting som vi ska rida på, men att vi i vår 

verksamhet satsar så mycket tid, energi och pengar på det här kräver nog tu-

san att vi efteråt också kan visa på att vi faktiskt har nytta av den här biten. 

Om jag förstår det här rätt är det alltså 200 000 euro man sätter på att plocka 

upp flaskorna. Jag hoppas verkligen att det är så att man har torrt på fötterna 

när man säger att värdet av det här kommer att komma tillbaka, annars 

kommer det att bli väldigt dyra champagneflaskor för detta landskap.  

När man sedan tittar på det arbetssätt man har valt ställer det också en hel 

del frågor i luften. Jag förstår att det här är någonting som alla vill vara med 

om, det är en historisk händelse, alla vill vara med och styra upp det på det 

sätt som man själv vill och kanske till viss del få en glans som finns kring de 

här flaskorna. Kan det faktiskt vara så att man behöver en ledningsgrupp på 

tjänstemannanivå, som består av flera av de högsta cheferna? Är det faktiskt 

så speciellt det här att man inte klarar av att göra den här frågan på utbild-

ningsavdelningen? Jag förstår att det har funnits strategiska beslut att ta, 

men har jag förstått det rätt så finns t ex både landskapets förvaltningschef 

och utbildningsavdelningens chef med i den grupp som håller i trådarna för 

det här.  

För mig känns det lite som att det här ligger på aningen en för hög nivå. 

Borde det inte klaras i första hand av dem som normalt sett är avsatta för att 

just ta hand om det som är vårt kulturarv, dvs. museibyrån. Behöver man då 

beslut och den typen av stöd borde förvaltningen vara uppbyggd på det sättet 

att det går att söka när så behövs. Här borde man ta sig en funderare på vad 

det finns för övrigt stora projekt som man ska driva igenom och då också 

kunna sätta kraft och energi på. Det här är någonting som är en politisk vär-

dering om hur man vill prioritera resurserna. Där vill jag att man tar sig en 

rejäl funderare på huruvida det här har varit i rätt proportion eller inte just 

nu. 

Herr talman! När det gäller gymnasiesamordningen var ledamoten Anders 

Eriksson inne på en diskussion om de bitarna. Nu finns det i budgeten en 

gymnasiesamordnare intaget. Jag tror att summan var 60 000. Det ifrågasat-

tes huruvida det här verkligen behövdes. Jag hör till dem som nog ger mitt 

stöd till att den behöver finnas där. Ska vi genomföra detta stora projekt med 

den tidsplan som landskapsregeringen har lagt upp behöver vi de här resur-

serna för att klara den biten. Jag är helt övertygad om att det här är nödvän-

digt om vi ska klara av att sjösätta denna gymnasiereform. Jag hoppas att vi 

nästa vecka kan gå in mera i detalj och diskutera gymnasiereformen, men jag 

tror att den har förutsättningar att kunna ge inbesparingar på sikt och därför 

kommer det här att betala tillbaka sig så jag understöder varmt den här biten. 

Annars tror jag att det kommer att ta en väldig tid förrän vi får det här ge-

nomfört. 
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Till sist, herr talman, vill jag också lyfta fram biten vad gäller utgifter för 

bolagisering. Vi fick ett svar på att det här handlar kanske inte bara om bola-

gisering under trafikavdelningen, men man fick faktiskt ta sig en liten funde-

rare när man såg att det behövdes 75 000 euro för den här biten. Är det här 

någonting som man gör som grund för övrigt arbete också må det vara hänt, 

men man borde fundera på var pengarna ska finnas. 

Herr talman! De saker som jag vill att finansutskottet ska titta lite närmare 

på gällde framför allt alarmcentralen och de 25 000 som finns. Kan man an-

vända andra pengar? Det finns kanske också en orsak att lite ta sig en titt på 

champagnesidan och ställa lite krav på att det måste komma någonting till-

baka, lite på det sätt som ledamoten Danne Sundman var inne på. Det är rätt 

stora pengar som vi nu lägger på ett bräde om vi sätter det i relation till dis-

kussionerna om vissa andra investeringsstöd och liknande.  

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Ledamot Ehn berörde momentet som rör alarmcentralen 

och konstaterade också att det egentligen består av två saker. Det finns 

ett tidigare moment om 500 000 euro och det har ett framåtsyftande 

ändamål. Där har vi redan börjat använda pengarna för uppköp av nya 

datasystem som har att göra med den stora reformen som rör både poli-

sen och alarmcentralen. Det momentet siktar framåt. I praktiken hand-

lar det här om att hålla igång det redan nu föråldrade systemet. Det är 

oväntade utgifter som vi inte har kunnat förutse i budgeten, i praktiken 

handlar det om köp av support från Ålands telefonandelslag. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Handlar summan 25 000 om köp av tjänster är den be-

skrivning som finns i budgeten inte riktigt överensstämmande med det 

som nu ges utan där handlar det faktiskt om utrustning. Enligt den in-

formation jag har kring den här biten är det både frågan om en uppdate-

ring av den utrustning man har och sedan kanske något slags inköp av 

stödtjänster. Är det inte så att de här två projekten kunde ha så stora be-

röringspunkter med varandra att man hade kunnat hitta pengarna i 

detta moment för att sedan komma vidare. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Jag bestrider inte ledamot Ehns sakkunskap på området, 

det är allom bekant. De uppgifter jag har fått är just det jag beskrev att 

det handlar närmast om köp av support för att kunna hålla igång det 

nuvarande, redan kraftigt föråldrade systemet, men utskottet kan gärna 

titta närmare på frågan. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Handlar det här enbart om teknisk support för att hålla 

igång ett system för 25 000 i tilläggsanslag är det en väldigt dyr 

prislapp. Då finns det nog ytterligare orsak för utskottet att titta på den 

biten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Jag har gjort anteckningar på alla de uppmaningar som fi-

nansutskottet ombeds att göra och de flesta är ganska klara och tydliga, 

men när det gäller champagnen förstod jag lite mera på resonemanget 

att det finns ett ansvar för hur man går till väga vid bärgningen. Utskot-

tets roll är nu lite frustrerande och jag blir fundersam på vad vi ska göra 

i utskottet. Ska vi på något sätt garantera värdet på vraket och cham-

pagnen eller ska vi sätta någon sorts skyldighet att landskapsregeringen 

ska omorganiseras. Jag hörde ledamoten Ehn säga att det borde finnas 

en annan typ av organisation som sköter det här. Vad är utskottets roll? 

Vi kan ingalunda gå in och säga att man inte får sälja dessa under ett 

visst pris. Landskapsregeringen borde garantera någon sorts minutpris 

eller utförsäljningspris. Det blev lite oklart. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Någon omorganisation kanske jag inte pratade om, utan 

jag pratade om att det skulle skötas inom den ordinarie organisationen. 

Nu har man gjort en specialgrej, man har skapat något som är specifikt 

för det här, man har skapat en arbetsgrupp som är sektoröverskridande. 

Det kan säkert finnas till vissa delar behov för en sådan. Jag ställer mig 

frågande om det inte borde kunna behandlas inom den ordinarie verk-

samheten på museibyrån. Det gör vi med andra bitar. Jag har inte den 

informationen och ber därför att utskottet ska titta lite närmare på det, 

hur man använder sig av arbetskraften.  

När det gäller kostnaderna bör man från utskottets sida få en lite 

bättre bild av hur landskapsregeringen har formulerat sig. I själva bud-

geten finns bara skrivet: ”Här finns kostnader”. Däremot inte hur man 

ser på ekonomin framåt. Vi hörde minister Lundberg prata om det i sin 

taltur, vilket jag tyckte att gav lite mera kött på benen i och med att man 

förväntar sig att få tillbaka mera av det, men lite mera behöver man veta 

till vad man ger pengarna. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Jo, det är klart att en precisering av vad pengarna används 

till och kanske framför allt på vilken nivå det ligger eftersom det står att 

det finns tilläggsmedel sedan tidigare som används. Nu är det här ett 

moment som har uppstått där man redan har en kostnad, som man vet 

till en viss gräns hur stor den är. När det gäller resultatet av undersök-

ningen är förhoppningen att pengarna ska komma tillbaka och den för-

hoppningen när ju jag också.  

När det gäller hur man ska gå tillväga med sådant här är det klart att 

vi kan ta in uppgifter på det, men det här gäller väldigt många olika for-

mer. Med erfarenhet från landskapsregeringens arbete vet jag att väldigt 

ofta när det är olika verksamheter som går in i varandra, har man ansva-

riga personer med från de olika enheterna som berörs. Så upplever jag 

att den här grejen är, men visst kan finansutskottet fråga upp det och få 

det mera klarlagt. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det jag vill få någon slags klarhet i är just vad arbetsgrup-

pen har för uppgifter. Jag reagerar på att våra högsta tjänstemän, både 
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för hela förvaltningen och för utbildningen tillsammans med ett antal 

tjänstemän till, är de som har ansvar för den här biten. Jag ser det som 

självklart att det här borde ligga som ansvar på den byrå som normalt 

sett har ansvar för att ta vara på fornfynd och den typen av saker. Om 

man behöver hjälp och stöd ska det finnas i förvaltningen. Sådant hän-

der och sker hela tiden, men att man skapar en särskild organisation för 

det här är det som har fått mig att fundera på den här biten. Det kan 

också vara så, ledamoten Mattsson, att utskottet kan presentera tanke-

gångar som får mig att förstå det här på ett bättre sätt och därmed är 

frågan utagerad. Jag vill att man ska reda ut den här biten eftersom det 

verkar som om mina och ledamoten Mattssons kunskaper om det här 

skiljer sig åt. Därför ställer jag också frågorna. 

Talmannen 

Replikskiftet är därmed avslutat. Under diskussionen har ledamoten Englund ställt ett 

villkor att förslag om att ärendet måtte bordläggas till måndag ifall ärendet inte på an-

nan grund förflyttas till måndagen. Av hänsyn till att klockan nu är 14.55 avbryts be-

handlingen av detta ärende och behandlingen av andra tilläggsbudgeten för år 2010, 

alltså detta ärende, återupptas vid lagtingets plenum måndagen den 20 september. Ta-

larna på listan kvarstår och debatten fortsätter i den ordning där de nu är upptagna. 

Detta ärende avbryts härmed. 

Första behandling 

7 Godkännande av avtalet med Antigua och Barbuda om upplysningar i fråga om skat-

teärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 30/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 20/2009-2010) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

Första behandling 

8 Godkännande av avtalet med Dominica om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 31/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 21/2009-2010)  

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

Första behandling 

9 Godkännande av avtalet med Grenada om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 32/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 22/2009-2010) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

Första behandling 

10 Godkännande av avtalet med Saint Lucia om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 33/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 23/2009-2010) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

Första behandling 

11 Godkännande av avtalet med Monaco om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 34/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 24/2009-2010) 
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Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

Första behandling 

12 Godkännande av avtalet med Kina för att undvika dubbelbeskattning och förhindra 

kringgående av skatt 

Lagutskottets betänkande (LU 35/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 25/2009-2010) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

Första behandling 

13 Oljeutsläppsavgift 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 8/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 23/2009-2010) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

Enda behandling efter bordläggning 

14 Revidering av regelverken för hembygds-, jordförvärvs- och näringsrätt 

Landskapsregeringens svar (S 5/2009-2010-s) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. spörsmål (S 5/2009-2010) 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

Plenum slutar 

Inkommande fredag den 17 september kl. 9.30 hålls en frågestund. Därefter ett plenum 

kl. 10.30. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 15.00) 
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Frågestund 

Frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen (F 4/2009-2010) 

Till dagens frågestund har följande lagtingsledamöter anmält att de önskar ställa en 

fråga: Jan Salmén, Danne Sundman, Barbro Sundback, Roger Jansson, Anders Eriks-

son, Mika Nordberg, Camilla Gunell och Carina Aaltonen om tiden tillåter finns det yt-

terligare tilläggsfrågor från Barbro Sundback, Camilla Gunell och Carina Aaltonen.  

Enligt 39a § 2 mom. arbetsordningen avgör talmannen vem som ges ordet för att ställa 

en fråga. Talmannen har rätt att förklara frågestunden avslutad även om alla anmälda 

frågeställare inte beretts tillfälle att framföra sina frågor.  

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 frågeställa-

ren och den minister som svarat på frågan yttra sig högst två gånger. De här anföran-

dena får räcka högst en minut.  

Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när han anser den ställda frågan tillräck-

ligt belyst.  

Ltl Jan Salmén 

Herr talman! Jag hade tänkt ställa en fråga till näringsminister Torbjörn Eli-

asson, men jag ser att han inte har anlänt ännu och lantrådet hade anmält 

frånvaro så detta blir lite svårt.  

Talmannen 

Vi kan vänta med din fråga och se om näringsministern kommer senare.  

Ltl Danne Sundman 

Talman! Jag önskar ställa min fråga till kansliminister Roger Eriksson. 

I juli förra året 2009 införde staten en morot för att locka och hjälpa unga 

att bygga och köpa sin egen bostad. Det handlar om en bostadssparpremie 

som hjälper unga människor som sparar på sitt bostadslån. Vid ett flertal till-

fällen har detta berörts i artiklar i åländsk massmedia där kansliministern har 

lovat att ärendet skulle komma i maj till lagtinget. Jag tror att i slutet av au-

gusti stod det i en artikel att ministern inte visste vart ärendet hade tagit 

vägen och han skulle heller inte ha tid att kontrollera upp det. 

När kommer den här framställningen till lagtinget? Åländska ungdomar 

får inte sättas i en sämre sits. Det är jätteviktigt att uppmuntra åländska ung-

domar att satsa på ett eget boende tidigt i livet. Varför har vi inte fått fram 

detta ännu?  
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Minister Roger Eriksson 

Herr talman! Syfte och ändamålet med nämnda lag tycks ltl Sundman och 

jag vara överens om. Jag har kontrollerat upp ärendet. I juni kom det till lag-

beredningen. Min ambition är att ärendet så fort som möjligt ska komma till 

lagtinget för behandling. 

Ltl Danne Sundman 

I Finland är detta begränsat i tid. Detta här har blivit över 1 1/2 år fördröjt. 

Kommer man här på Åland att skjuta fram på den här perioden så att inte 

åländska ungdomar kommer i en sämre sits? Kommer man i övrigt att göra 

lika som man gör i Finland? Eller kommer man att utveckla det här instru-

mentet ytterligare för att öka incitamenten för unga människor att satsa på en 

egen bostad? Det skulle vara intressant att höra vilken politik som förs i den 

här framställningen. För detta måste ju vara klart om det har gått till lagbe-

redningen.  

Minister Roger Eriksson 

Herr talman! Ambitionen är att det ska bli liknande rättigheter för ungdomar 

på Åland som i riket. Förskjutningen i tid måste också beaktas. 

Talmannen 

Frågan är därmed besvarad. Nästa fråga ges till ltl Barbro Sundback. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag har en fråga till finansminister Perämaa. 

Den här regeringen har fokuserat väldigt mycket på att spara och skära ner 

för att få ekonomin i balans. Däremot har man inte varit särskilt fokuserad på 

att öka intäkterna.  

I fjol konstaterade landskapsrevisorerna att den justering av avräknings-

grunden som förutsätts i självstyrelselagen inte har tillämpats. Åland skulle 

på det sätt ha gått miste om tiotals miljoner euro. Mot bakgrund av detta för-

väntar vi oss att regeringen har tagit tag i den här frågan, aktiverar sig och ser 

till att självstyrelselagen följs på den här punkten. 

När får vi se en justering av avräkningsgrunden mot bakgrund av självsty-

relselagens bestämmelser? 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Frågan, som i sin exakthet lydde; när får vi se en justering, den 

kan inte en part svara på. I slutskedet av självstyrelselagsreformen gällande 

vårt ekonomiska system formulerade man bestämmelserna så att det i prak-

tiken ska ske efter en förhandling, efter politiska överenskommelser, om man 

ska ändra i den. Det finns inte någon mekanism i detta, att Ålands delegat-

ionen skulle ha ett mandat att göra de här justeringarna. Det måste vara poli-

tiska överenskommelser. Därför kan inte en part ensam bestämma när det 

ska ske.  

Landskapsregeringen har detta på sin agenda. Vi sammanställer material 

och vi har förberett politikerna på rikshåll om att vi kommer att äska om 

detta. Samtidigt är det känt att vi har många stora ekonomiska frågor som 

behandlas just nu på axeln Mariehamn-Helsingfors. Det kanske inte är tak-

tiskt lämpligt att diskutera exakt alla frågor exakt samtidigt. 
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Ltl Barbro Sundback 

Det är alltså av taktiska skäl som man hellre skär och försämrar än ser till att 

man får de pengar som man har rätt till enligt självstyrelselagen. 

Det är väl bara att konstatera att regeringen för en sådan politik. Av tak-

tiska skäl vill man inte initiera förhandlingar om att ålänningarna ska få till-

baka de pengar som rätteligen tillkommer förvaltningen och landskapet en-

ligt självstyrelselagen. 

Minister Mats Perämaa 

Självstyrelselagen säger att man ska förhandla om justeringar när det gäller 

förändringar i avräkningsbeloppet. Det är uttryckligen så att det inte finns 

någon självklar mekanism i självstyrelselagen. Det finns inte någon självklar-

het i att man via ett beslut i något organ kan besluta om att förändringar ska 

ske. Det blev ett politiskt resultat av reformen, man valde att de här sakerna 

ska avgöras politiskt. Därför är det lätt att säga att vi har krav och vi ska få 

förändringar. Men det finns inte någon mekanism som ger en part rättighet-

en att bestämma det själv.  

Den här kopplingen till att vi på grund av att det är därför som vi beskär i 

utgifterna för att balansera ekonomin är ett fullständigt horribelt påstående, 

anser jag.  

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag tror att vi har lite delade uppfattningar om den där mekan-

ismen. Det måste ju ligga en sådan logik bakom att om Ålands befolkning 

ökar relativt sett så måste också klumpsumman justeras. Det var ju tanke-

gången bakom det. Sedan förekommer väl vissa oklarheter hur man initiera 

en sådan här förändring. Man kommer ju inte fram i den här frågan om man 

inte gör en framstöt mot riksmyndigheterna utan bara sitter här. Det är ju 

över ett år sedan det här diskuterades. Man bara samlar information på 

kammaren. Jag beklagar att ålänningarnas, som jag ser det, rättmätiga skat-

tepengar försvinner någonstans i statsbudgeten, eftersom ministern håller på 

med någon slags taktik som vi inte riktigt vet vad den innebär.  

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Jag får konstatera att ltl Sundback inte kan självstyrelselagen. 

Hon kan inte reformen som ledde till det ekonomiska systemet vi har. Det 

finns inte någon självklar mekanism som gör att vi själva kan bestämma det. 

Vi kan ställa krav, men vi kan inte själva bestämma det. Det finns inte någon 

annan som själv kan bestämma om avräkningsgrunden och att beloppet ska 

öka. Det utformades i slutskedet så att förändringar sker genom politiska 

överenskommelser.  

Det är lätt att säga. Jag håller med om att det finns förändringar i systemet 

och hur staten tar in pengar som kan ge en grund för politiska överenskom-

melser. Men det kan inte någon part bestämma själv. Till den delen kan man 

säga att det var en besvikelse att självstyrelselagen inte blev tydligare på den 

punkten att t.ex. Ålands delegationen kunde ha gjort de här bedömningarna 

och beslutat om förändringar.  

Talmannen 

Nästa fråga ges till ltl Roger Jansson. 
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Ltl Roger Jansson 

Tack, herr talman! Jag har en fråga till näringsminster Torbjörn Eliasson. 

På basen av 1 § förvaltningslagens 2 mom. styrs jäv för ministrarna av 

sagda lagparagraferna 24-25. Enligt 24 § 2 mom. är ministern jävig i enlighet 

med sex punkter. Fyra punkter torde beröra minister Eliasson i ett ärende om 

golfbanan. Första punkten gäller om ärendet angår ministerns barn så är mi-

nister jävig. Den är klar. Andra punkten är lite indirekt, om ärendets utgång 

medför synnerlig nytta för närstående, i det här fallet barn. Femte punkten är 

också lite indirekt, om ministern har biträtt någon i saken. Den sjätte punk-

ten är väldigt väsentligt, om det finns någon annan omständighet som ägnar 

att rubba förtroendet för ministerns opartiskhet i ärendet. 

På basen av hurdan lagtolkning har minister Eliasson funnits sig icke jä-

vig?  

Minister Torbjörn Eliasson 

Tack, herr talman! Ja, ltl Roger Jansson, jag har konsulterat flera olika juris-

ter. Det är väldigt svårt att få ett entydigt svar på detta. Jag gjorde sedan be-

dömningen att jag inte var det.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Regelverket och praxis är i det här landet och i landskapet att 

om osäkerhet föreligger om jäv för en minister av Ålands landskapsregering 

så ska man jäva sig. I plenum ska de övriga ledamöterna, inklusive lantrådet, 

särskilt tillse att ett sådant förfarande följs. 

Jag för min del, som har suttit i landskapsregeringen i sex år och sysslat 

med de här frågorna, ser inte någon osäkerhet i sammanhanget.  

Hur bedömer minister Eliasson den kontraproduktiva effekten för golfens 

framtid på Åland av sitt agerande att inte jäva sig? Av medborgarna uppfattas 

det som lite av en politisk soppa. Här är det en minister som är osäker på sitt 

eget jäv och bestämmer sig för att inte vara jävig.  

Minister Torbjörn Eliasson 

Tack, herr talman! Jag har stor respekt för ltl Roger Janssons erfarenhet. 

Men jag berättade vilken bedömning jag har gjort. Det innefattar naturligtvis 

att jag bedömer att det inte är kontraproduktivt. 

Talmannen 

Nästa fråga går till ltl Anders Eriksson.  

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till utbildnings- och kulturminister Britt 

Lundberg. 

Det är ju så, bästa ministern, att Premier League, alltså engelsk ligafotboll 

är något som intresserat ålänningarna länge, säkert över 40 år, Tipsextra 

m.m. 

Nu sänds fotbollen på Canal plus, men tyvärr har någon kommit på att 

Åland hör till Finland vilket leder till att sändningarna över Åland byts till 

Finska Canal plus, med kommentatorer på enbart finska, förstås. 

En av många viktiga saker för att vi ska hålla liv i vårt svenska språk är att 

olika medier, såsom tv, fungerar på vårt eget språk. Därför anser jag att det är 

ett viktigt ärende, även fotboll i sig är förstås viktigt. 

Vad avser landskapsregeringen göra för att rätta till detta? 
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Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Som fotbollsintresserad så intresserar den här frågan också 

mig. Jag är också frustrerad och vill se på Premier League fotboll på svenska. 

Problematiken är att detta distribuerats till Åland via ett privat företag. Det 

här privata företaget har svenska kommentatorer i Sverige och finska kom-

mentatorer i Finland. Från landskapsregeringens sida har vi tillställt ett brev 

för att visa på den åländska självstyrelsen, vår enspråkiga svenska status, vår 

kultur och även de överenskommelser som vi har med Sverige när det gäller 

public service TV. Det enda svar man får är den kalla handen. De säger att 

Åland hör till Finland och de tänker inte göra någonting åt detta. Det här är 

ett privat bolag som skulle kunna ha möjligheter, om man vill, eftersom 

svenska kommentatorer finns. Men synbarligen har företaget valt att inte ta i 

den här frågan. 

Där jag har sett en möjlighet att vi skulle kunna hjälpa till och som jobbar 

på, men vi är långt ifrån målet ännu, det gäller upphovsrättsregler för TV- 

sändning på Åland. Att man på något vis skulle kunna få Åland in i det 

svenska upphovsrättsklustret. Men vi har inte nått stora framgångar där 

ännu. Vi kämpar framåt men vi är långtifrån mål. Då skulle ju Canal plus 

också kunna hänvisa till detta. Men några egna upphovsrättsliga diskussioner 

är de inte beredda att föra. 

Ltl Anders Eriksson 

Det är ju ett privat företag. Därför förväntade jag mig kanske att ministern 

skulle ha pekat på Ålandskontoret. Ålandskontoret hade ju, åtminstone när 

det inrättades, rollen som ett handelskontor och de skulle också sköta kon-

takterna med privata företag. Tittar man runt på hur andra har löst detta så 

är problemet just upphovsrättskostnaderna och avtalen.  

Tittar man på små mikrostater så har de alltid löst detta med ett samar-

betsavtal med det land som man har valt. Men den möjligheten har vi tillsvi-

dare inte.  

De här frågorna kunde man lösa ganska enkelt på ett helt annat sätt den 

dag Åland är självständigt. Men där är vi inte ännu och då måste vi agera ut-

gående ifrån den situation vi har. 

Problemet är att Canal plus är den som har rättigheterna i Finland. I Sve-

rige har det ändrats, det är ett helt annat företag, Viasat, som har rättigheter-

na nuförtiden. Det är de facto två olika företag.  

Vicelantrådets säger att man kämpar på framåt. Men rent konkret, hur ska 

man få en lösning på detta?  

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Upphovsrättsfrågorna är mycket komplicerade. Vi har nått till diskussioner 

kring hur man skulle kunna förhandla för åländsk del när det gäller upphovs-

rättsfrågor. Men till ett löfte, att man från svenska sidan är beredda att göra 

detta, dit är det ännu en rejäl väg att gå. Man kan vara kaxig som politiker på 

Åland och förvänta sig att man ska åtgärda det ena och det andra. Sist och 

slutligen kan man inte besluta för andra. Man kan tålmodigt påverka, ge god 

information och visa på argument kanske till och motargument för någon 

som är rädd för att någon annan ska komma och säga att det är orättvist om 

ni går in för det här förslaget. Men vi kan i alla fall inte bestämma för någon 

annan. Vi kan inte vrida om hjärnorna på andra människor. Man kan bara 
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påverka och göra sitt yttersta för att få en beslutsfattare att fatta de rätta be-

sluten. Vi kan inte fatta besluten åt dem.  

Ltl Anders Eriksson 

Nu var ju det här i grund och botten en försynt fråga och inte alls någon 

uppmaning om att vrida om hjärnorna på någon. 

Om vi tittar på detta lugnt och sakligt så visst är upphovsrättskostnaderna 

är knepiga. Det är en jätte djungel. Jag tror att det är viktigt att man skulle få 

till stånd nya uppslag och nya infallsvinklar.  

Har man överhuvudtaget ifrån landskapsregeringens sida tittat på hur t.ex. 

mikrostaterna har löst det här? Finns det någon möjlighet, även om vi inte är 

självständiga idag, att man kan använda sig av de här modellerna på ett eller 

annat sätt? Tittar man på det eller hur går man riktigt tillväga?  

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Jag har inte några exempel på där en mikrostat har gått in i ett privat företag 

och sagt hur man ska hantera språkfrågan. Jag tar gärna emot ett exempel 

om du hittar, men jag har inte funnit ett sådant exempel.  

Talmannen 

Nästa fråga ges till ltl Mika Nordberg.  

Ltl Mika Nordberg 

Talman! Jag skulle vilja ställa min fråga till social- och miljöminister Katrin 

Sjögren. 

Jag skulle vilja ställa en fråga i samband med skrotbilspremier. Det har 

framkommit att det är ett skrotningsbolag på Åland som har tagit emot gamla 

uttjänta fordon under en lång period. Fram till år 2005 betalade varje privat 

person, som registrerade in en bil på Åland, en skrotningsavgift till Ålands 

landskapsregering.  

Detta ändrades 1 juli 2005, då upphörde avgiften. De facto såldes det en 

hel del bilar före 2005, som har blivit uttjänta. Då har detta skrotningsbolag 

samlat in de här bilarna och år 2008 exporterat bort bilarna från Åland till en 

godkänd mottagningscentral. Det normala är att då skulle skrotningsbolaget 

erhålla skrotningsavgiften efter att ha uppvisat ett intyg att bilarna är bort-

förda från Åland. När bolaget skickade in sin ansökan om detta så fick de ett 

avslag från social- och avdelningen. 

Minister Katrin Sjögren  

Herr talman! Det är sant som ltl Mika Nordberg säger. Det fanns ett helt an-

nat system och en skrotbilsfond som privatpersoner betalade till när man 

omregistrerade sin bil. Det systemet upphörde ganska direkt i och med att 

producentansvar för skrotbilar infördes 2005. Den tillfälliga skrotbilspremien 

måste vi avsluta tidigare än det var meningen. Skrotbilspremien och miljö-

bilspremien var tänkt för privatpersoner för att man skulle få bort skrotbilar-

na från privat ägo. Hela systemet med handeln och producentansvar inklude-

rade inte skrotbilspremien. Det var ägnat till privatpersoner. 

Ltl Mika Nordberg 

De facto är har samma skrotbolag under en lång tid varit verksam och tidi-

gare samlat ihop bilar och exporterat bort dem från Åland till godkänd mot-

tagningscentral. Efter att ha fått ett intyg ifrån mottagningscentralen utom-
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lands har man de facto tidigare erhållit pengar ifrån landskapsregeringen 

tack vare att privatpersoner har betalat in en skrotningsavgift för att bilen ska 

tas hand om på rätt sätt. 

Hur kommer det sig att man tidigare har betalat ut en avgift, men efter 

2005 säger att pengarna är slut och att man inte har något ansvar att betala 

ut det här längre?  

Minister Katrin Sjögren  

Herr talman! Lagstiftningen ändrades. Producentansvar infördes. Det är pro-

ducenterna som ansvarar över skrotbilarna. På samma vis som man har an-

svar t.ex. över t.ex. kylskåp, förpackningar osv. Att införa producentansvar är 

en röd tråd i hela unionens avfallspolitik. Det blev ett ganska abrupt slut på 

skrotbilsfonden och man övergick till ett annat system. Producenterna sade 

själva att man inte var intresserade av t.ex. samarbete med ÅPAB. Det var 

någonting som skulle regleras mellan producenterna och skrotbilshandlarna. 

Vad jag har förstått så har skrotbilshandlarna avtal med Kuusakoski och man 

får betalt per bil. Det är bra för Ålands del att kunna tillhör ett större avfalls-

system i Finland. Om vi skulle behöva handlägga det här helt hållet själva så 

skulle det kosta enorma summor.  

Ltl Mika Nordberg 

Talman! Det här är helt förståeligt när det gäller bilar inregistrerade och 

köpta efter 2005 när den nya lagstiftningen trädde i kraft vad gäller produ-

centansvaret. Men jag har svårt att se att en producent, en bilförsäljare eller 

en importör av bilar ska ta ett ansvar för en bil som kanske är privatimporte-

rad eller på annat sätt har kommit till Åland t.ex. år 1990. Jag tror absolut att 

av 500 bilar, som skickades bort ifrån Åland och togs om hand på ett rätt sätt 

år 2008, det var inte bilar som var sålda efter 2005, utan det var gamla bilar 

som var sålda under det gamla systemet. Därav tycker jag det är på sin plats 

att skrotningsbolaget som har handlat på ett korrekt sätt ska få den här 

skrotbilspremien, precis såsom systemet fungerade.  

Minister Katrin Sjögren  

Herr talman! Vi har inte längre skrotbilspremier. Det var verksamt under ett 

och ett halvt år. Av ekonomiska skäl måste vi avsluta skrotbilspremien och 

miljöbilspremien. Det är ju business i skrotbilar, man får ju också betalt för 

metall. Skrotbilar innehåller naturtillgångar. Man skulle säkert kunna ha haft 

en övergångsperiod och funderat på en smidigare lösning då 2005. Jag tror 

faktiskt att det var en obunden som var miljöminister då.  

Talmannen 

Nästa fråga ges till ltl Camilla Gunell. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag önskar ställa min fråga till sjöfartsminister Perämaa. 

Den svenska regeringen håller som bäst och utreder hur man ska stärka 

konkurrenskraften inom den svenska handelssjöfarten. En rapport ska ligga 

färdig inom oktober, det är ganska nära förestående. I den föreslår man ett 

nytt bemanningssystem där man öppnar upp för arbetskraft från låglönelän-

der. Det här är ju ett väldigt stort hot direkt mot 9000 svenska sjömän inklu-

sive de ålänningar som är anställda på svenska fartyg. Om det här går igenom 

så betyder det troligen att fler utflaggningar kan bli aktuella.  
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Hur bedömer sjöfartsministern den här situationen? Vilket ser scenario ser 

sjöfartsministern framför sig gällande sjöfartsnäringen? Vad kan landskaps-

regeringen göra i frågan? 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Landskapsregeringen kan givetvis föra politiska diskussioner 

med Sverige om det är så att man planerar och tänker gå inför ett internat-

ionellt sjöfartsregister.  

Frågan aktualiseras och påverkas givetvis mycket av valet, vilken regering 

det blir och vilken sjöfartspolitik den regeringen kommer att bedriva. Detta 

vet vi ju förstås inte. Vi vet inte hurdant sjöfartspolitiskt program de kommer 

att ha eller hur sjöfartspolitiken i den blivande regeringens handlingsprogram 

ska se ut. Frågan är ju inte avgjord politiskt i Sverige, även om det finns kraf-

ter som driver på.  

Självklart kan och kommer en sådan här förändring att påverka också 

Åland. Jag återkommer mera i följande svar.  

Ltl Camilla Gunell 

Det är som ministern säger att rapporten är klar i oktober och efter det ska 

man ju fatta politiska beslut. Utgången i det här kommer antagligen att avgö-

ras beroende på vilken regering som sitter. De rödgröna har sagt att man inte 

åsidosätter de fackliga spegelreglerna. Den enda uppsägningsgrunden man 

skulle ha är att man hittar en billigare arbetskraft från ett annat land. Det här 

är en väldigt stor hotbild mot den åländska sjöfarten och därmed även grun-

den för den åländska ekonomin.  

Jag tror att det vore klokt om landskapsregeringen förbereder sig på det 

värsta tänkbara scenario här och gör allt vad man kan för att förhindra att det 

går i den här riktningen.  

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Igår fick jag den senaste versionen av den rapport som nu utar-

betas och snart ska presenteras. Fortfarande ingår den paragraf som åsido-

sätter lagen om anställningsskydd i Sverige. Man kan ta in besättningar från 

låglöneländer. Det är den här paragrafen som gör det möjligt. Den stora för-

ändringen ligger ju där.  

De förbund i Sverige som har besättningsmedlemmar i färjtrafiken vill 

komma och diskutera med landskapsregeringen om denna fråga. Det tycker 

jag är utmärkt. Vi kan också den vägen sätta oss in frågeställningen. Vi har 

givetvis kontakt med rederierna i Finland och direkt med rederierna här på 

Åland.  

Ltl Camilla Gunell 

Tack. Jag hoppas att man inser allvaret i situationen. Om man tänker på ut-

vecklingen i förlängningen så är det närmast katastrofalt för det åländska 

samhället och för vår näringsstruktur. Det är också en avgörande fråga om vi 

alls ska jobba vidare med sjöfartsutbildning och hela den planeringen om det 

är så att man öppnar för den här typen av spelregler i Sverige. Det kommer 

givetvis att få följder i andra länder också. Det är en väldigt viktig fråga. Jag 

tycker att det vore angeläget att landskapsregeringen verkligen satte sig ner 

med näringens olika aktörer inklusive de fackliga organisationerna. Det här 

berör ju direkt de anställda ombord, särskilt de åländska sjömännen. Om 
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man tänker på den åländska skärgårdens överlevnad, där många i skärgården 

idag arbetar ombord på färjorna, så inser man också ur den aspekten frågans 

allvar.   

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Man kan måla upp problem precis hur mycket som helst. Ltl 

Gunell är rätt framstående på det. Att säga att vi ska ge upp vår egen sjöfarts-

politik och att vi redan nu börjar fundera på att lämna sjöfartsutbildningen, 

vilket antyddes här, det kan ju ändå inte vara en framkomlig väg att bedriva 

en bra sjöfartspolitik. Det finns ju redan nu möjligheter med register i andra 

länder, om man vill flytta ut fartygen dit. De här möjligheterna har ju redan 

funnits. Bara politikerna bedriver en bra sjöfartspolitik, vi är förstås också be-

roende av Finland i den frågan, så tror jag att vår sjöfart har en god framtid. 

Just i den här specifika frågan diskuterar vi med fackliga företrädare och med 

näringen, vilket jag tidigare sade.  

Talmannen 

Nästa fråga ges till ltl Jan Salmén. 

Ltl Jan Salmén  

Tack, herr talman! Det var ett litet missförstånd här om vem som skulle när-

vara här idag. Jag hade tänkt ställa en fråga till minister Torbjörn Eliasson. 

Men jag såg att regeringen pekade på centerministern Veronika Thörnroos. 

Hon är ju minst inblandad i den här frågan som har valsat fram och tillbaka. 

Det kanske passar bra att jag försöker omformulera frågan till regeringen 

istället, men jag frågar minister Thörnroos om hon kan svara på frågan.  

Minister Veronica Thörnroos  

Jag ska ta frågan retoriskt så den fungerar för hela regeringen.  

Avbytarlagen är en sorts social lag fast den ligger näringsavdelningen. Som 

tjänsteman, när man bereder lagar som berör sociala rättigheter, följer man 

andan och meningen i självstyrelselagens 44 § när man gör utredningar och 

lagberedningar? 

Minister Veronica Thörnroos  

Tack, herr talman! Jag kan intyga att landskapsregeringens samtliga tjänste-

män följer andan och meningen i självstyrelselagen. Jag noterade här att ltl 

Salmén hänvisade till 44 §. Där står det, jag citerar; ” i mån av möjlighet 

skall man beakta den lagstiftning och de förmåner som finns på rikssidan”. 

Det stora frågetecknet och där det inte finns en enig juridisk tolkning det är 

vad är social lagstiftning? Är avbytarservicen social lagstiftning eller inte? 

Den frågan är inte klargjord ännu.  

Ltl Jan Salmén  

Det är ju bara att beklaga om regeringen har en sådan uppfattning att det inte 

är en social lagstiftning. Folk kan bryta benen, få förslitningsskador och blir 

sjukskrivna långa tider och måste avyttra sina besättningar för att man inte 

klarar av att ta hand om djuren. Det var förvånansvärt att ni har den inställ-

ningen, om den inte är juridisk men moralisk tycker jag den är helt klar. 
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Minister Veronica Thörnroos  

Tack, herr talman! Jag tror att ltl Salmén misstolkar mitt uttalande och också 

de intentioner som det parti, som vi både tillhör, faktiskt har. Det är nämligen 

så att man har lagstiftat om de sociala rättigheterna, som gäller för alla med-

borgare i Finland och också i landskapet Åland. Det som ltl Jan Salmén nu ef-

terfrågar, det är huruvida avbytarverksamheten är klassificerad som en social 

rättighet eller inte. Den frågan är slutgiltigt inte avgjord. Däremot tar jag 

gärna frågan med mig vidare till landskapsregeringen. Vi tar hjälp av den ju-

ridiska expertis som finns att tillgå för att få ett klargörande huruvida av-

bytarverksamheten är en social rättighet eller inte.  

Jag vill säga att det ligger i allas vårt intresse att våra åländska medborgare 

har det gott och väl här på Åland.  

Ltl Jan Salmén  

Jag kan konstatera att på fastlandssidan är det en social lagstiftning. Jag bru-

kar annars inte jämföra med dem, men där har man ganska enkelt konstate-

rat att det är så. Den här lagstiftningen borde överföras på den sociala sidan.  

En fråga till hela regeringen; vad ger det här för signaler när man bereder 

en sådan här lag som bygger mest på ekonomi och inte alls på den sociala si-

dan av problemet med avbytarverksamheten? Om man har läst de här rap-

porterna och de lagförslag som har cirkulerat på bygden så är det mera inrik-

tat på ekonomi. Vad är signalerna till producenterna?   

Minister Veronica Thörnroos  

Tack, herr talman! Med det ekonomiska läget som landskapet befinner sig i 

så styrs all lagstiftning av det ekonomiska läget. Det gäller alla, oberoende 

vilken lagstiftning det är. När det sedan gäller den nya avbytarlagstiftningen 

så är det pågående process där inget beslut ännu är fattat.  

Huruvida det cirkulerar ett antal olika varianter av beredningsmaterialet 

ute på bygden så det kan inte jag ta ansvar för. Vi försöker från landskapsre-

geringens sida skapa ett system där vi kan tillgodose, i det här fallet, primär-

producenternas önskemål och berättigade krav så långt det låter sig göras. 

Det var en frågeställning.  

Den andra frågeställningen är om detta är en social lagstiftning eller inte? 

Den frågan är jag beredd att ta med mig till landskapsregeringen och slutgil-

tigt få ett klargörande om det är så eller inte. 

Talmannen 

Frågan är därmed besvarad. Nästa fråga ges till ltl Carina Aaltonen.  

Ltl Carina Aaltonen  

Herr talman! Jag skulle vilja ställa min fråga till utbildningsminister Britt 

Lundberg. 

Lagtinget har beslutat på förlag av regeringen att naturbruksskolan ska 

läggas ner våren 2011. Just nu pågår, förutom naturbrukslinjens tredje års-

kurs, även ett läsår för vuxna studerande och yrkesstart för ungdomar som 

behöver växa till sig och förkovra sig i vissa ämnen. Just nu är det fullt liv på 

skolan. I synnerhet nu i helgen får skolan fokus genom skördemarknaden. 

Det hänger ett stort svart moln över Jomala gård och naturbruksskolan. Ned-

läggningsbeslutet står förmodligen fast. Hur ska det här beslutet förverkligas? 
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På vilket sätt ska det ske? Hur förbereds nedläggningen? Det är ju trots allt 

inte alls långt kvar till våren 2011.  

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Tack, herr talman! Nu låter det på ltl Aaltonen som att hela Jomala gård ska 

avsluta sin verksamhet. Jomala gård består av många, många byggnader. Det 

är en stor verksamhet. När det gäller den treåriga gymnasieutbildningen i na-

turbruksskolan så har man både från näringen och från beredningen här 

inom huset konstaterat att det under lång tid inte har funnits elevunderlag, 

vilket också bekräftas när man diskuterar med studiehandledare. Det är den 

treåriga naturbruksutbildningen som ska läggas ned.  

När det gäller vuxenutbildningen så ska den fortsatta. Vi har ett behov av 

att vartannat år ha vuxenutbildning för jordbrukare, för att tillse att kompe-

tensen finns inom näringen.  

Vi har också ett arbete på gång som vi närmare kommer att presentera i 

budgeten för 2011. Det gäller vilket behov näringen har av utbildning. Det vi-

sar sig att man har ett stort behov av kursverksamhet, framförallt längre vux-

enkurser, men det finns också behov av kortare kursavsnitt. Det här kommer 

inte att fylla upp hela fastighetens utrymmen. En diskussion förs över vad 

man ska göra med de övriga utrymmena när den treåriga utbildningen avslu-

tas.  

Vi har en lagstiftning som för två år sedan godkändes av lagtinget som gäl-

ler behovet av fortbildningskurser och grundkurser för yrkeschaufförer, både 

busschaufförer och långtradarchaufförer. Även den typen av kursverksamhet 

skulle med fördel kunna bedrivas vid naturbruksskolan.  

Yrkesstarten är någonting som åtminstone jag tycker, efter att ha utvärde-

rat den hittills, har fallit väldigt väl ut. Yrkesstarten fyller också sin funktion. 

Ltl Carina Aaltonen 

Det är, precis som minister Lundberg säger, den treåriga gymnasielinjen som 

läggs ned och det accepterar vi. Men däremot kommer det ändå att få konse-

kvenser för personalen som jobbar i skolan idag. En del av personalen kom-

mer att drabbas. Det är klart att det finns en viss oro inom personalgruppen 

eftersom det handlar om deras framtid och framtida utkomstmöjligheter. När 

kommer personalen att få besked om de ska få vara kvar på skolan eller om 

de ska sägas upp? På vilket sätt förs de här diskussionerna med personalen, 

som med all fog oroas över sin framtid? 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Det finns en plan för hur man hanterar personal när det sker omstrukture-

ringar och när viss personal kan bli övertalig. Huvudansvaret finns på perso-

nalenheten som tillsammans med avdelningschefen och avdelningen för dis-

kussioner och diskuterar med varje enskild person. Det här arbetet pågår. 

Ltl Carina Aaltonen 

Ja, nu är det ju inte så hemskt långt kvar till våren 2011. Hittills har ju inte 

personalen blivit involverad i det här arbetet och fått information om de ska 

få bli kvar eller om de ska få gå.  

Vicelantrådet Britt Lundberg 

I budgeten för 2010 står det också att budgetförslag ska föregås av samar-

betsdiskussioner, vilket tjänstemännen har som ett åliggande att föra dis-
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kussioner. Personalenheten har också sitt ansvar för att föra diskussioner. 

Jag har fått uppgifter om att personalenheten har varit och diskuterat med 

personalen i grupp och att enskilda diskussioner också pågår. Representanter 

från utbildningsavdelningen var närvarande på naturbruksskolan i fredags 

till exempel, men jag känner inte till agendan. Det förs nog en kommunikat-

ion. Men visst är det smärtsamt när utbildningar ska ändras, dras in eller för-

ändras, det är ofrånkomligt.  

Talmannen 

Talmannen kommer att tillåta ytterligare två frågor, dock så att endast en tilläggsfråga 

får ställas för att vi ska hinna med det inom tidsramen. Nästa frågeställare är ltl Barbro 

Sundback.  

Ltl Barbro Sundback 

Tack, herr talman! Jag vill ställa min fråga till trafikminister Veronica Thörn-

roos. 

Minister Thörnroos svarade redan här på en fråga om självstyrelselagens 

44 § om motsvarande förmåner på Åland som i riket. Vi har ju fortfarande ni-

vågarantilagen, även om majoriteten kommer att ta bort lagen och de förefal-

ler inte heller intresserade av att ersätta nivågarantilagen med någonting an-

nat. I den lagen sägs det inte bara om sociala förmåner utan det sägs också att 

medborgarna på Åland ska ha samma rättigheter vad gäller skärgårdstrafiken 

som man har på fastlandet, närmast tänker vi väl då på Åbolands skärgård. I 

Åbolands skärgård har man tagit bort alla avgifter efter ett domslut 2009. En-

ligt nivågarantilagen borde man reflektera över om det ska gå på samma sätt 

här.  

Minister Veronica Thörnroos 

Tack, herr talman! Den här diskussionen kring nivågarantilagen är lite intres-

sant. Mig veterligen har den aldrig använts men den har funnits nedskriven. 

Det oaktat är jag en förespråkare av att nivågarantilagen ska tas bort. Jag an-

ser att den självstyrelse vi har ska utveckla utgående ifrån våra egna premis-

ser, från våra egna förutsättningar och med våra egna mål. Vi behöver inte 

titta i facit för att komma vidare. 

När det sedan gäller skärgårdstrafiken och rättigheterna om man tittar till 

turtätheten så är jag glad att jag inte bor i Åbolands skärgård. Jag är glad att 

jag bor i den åländska skärgården. Jag kan ta Aspö som exempel, jag tror att 

Aspö trafikeras högst en gång i dygnet. När det gäller Utö har man möjlighet 

två dagar i veckan att ta sig fram och tillbaka. Turtätheten i Åbolands skär-

gård är avsevärt mycket lägre än vad vi erbjuder våra skärgårdsbor här på 

Åland.  

Orsaken till att man på finskt håll tog bort avgifterna för biljetterna är en 

ganska komplex historia. Det berodde delvis på att det var olika bolag som 

trafikerade. Ett bolag tog avgifter och det andra bolaget tog inte avgifter. Den 

andra saken var att momsfrågan inte var klarlagd. Det var oklart huruvida det 

vara momspliktigt eller inte. Den tredje saken, som man inte heller ska 

glömma, var att avgifterna sammantaget inbringade 300 000 euro. Det be-

dömdes därför inte vara ändamålsenligt att fortsätta. 
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Ltl Barbro Sundback 

Om man har nivågarantilagen och om man är medveten om situationen i 

Åboland så borde man ju tillämpa lagen tills den har upphört. Domstolsbe-

slutet har ju konsekvenser oberoende av lagen. Man kom fram till att avgiften 

vara momsförpliktigad. Hur ser regeringen på det? Kommer man nu att höja 

avgifterna? Eller tänker man struntar i lagstiftningen också i det avseendet? 

Det kan bli ganska besvärligt för landskapet på lite längre sikt, tror jag. 

Minister Veronica Thörnroos 

Landskapsregeringens absoluta målsättning, oberoende område, är att följa 

lagstiftningen, självklart. Allting annat är ju ren dumhet. 

Ett utredningsarbete har påbörjats på trafikavdelningen. Där ska man titta 

på hur förutsättningarna kommer att bli. Vi arbetar också med bolagiserings-

processen, vilket är någonting som kommer på sikt. De frågeställningarna 

måste också ställas mot varandra, hur bolagiseringsprocessen, momsplikt 

kontra inte momspliktig påverkar varandra. Beredningsarbetet är påbörjat. 

Avslutningsvis vill jag säga att jag tycker det är bra att ltl Barbro Sundback 

lyfter upp frågorna för skärgårdstrafiken, för skärgårdstrafiken är livsnerven 

för skärgården. Det är allas vår skyldighet att bevaka och hjälpas åt så att vi 

har en så god, bra, billig och effektivt trafik som möjligt.  

Talmannen 

Sista frågan utan tilläggsfråga ges till ltl Camilla Gunell.  

Ltl Camilla Gunell 

Jag önskar ställa min fråga till kansliministern Roger Eriksson. 

I flera sammanhang här i lagtinget både via landskapsrevisorerna och sen-

ast i samband med budgeten skrev finansutskottet om hur angeläget det är 

att man förändrar taxitillstånden och taxistrukturen på Åland. Systemet idag 

är ett väldigt otympligt som är bundet till våra 16 kommuner. Det gör det 

otymplig för taxiåkare på många, många sätt. Det gynnar vare sig turismen 

eller de åländska taxiåkarna.  

Finansutskottet skrev i sista omgången att det behövs en förändring. Då 

sade man från landskapsregeringens sida att detta finns med i landskapsrege-

ringens lagstiftningsprogram. Jag tycker att vi har väntat och väntat. När blir 

det förändring? Det här kan ju inte vara så väldigt svårt att åstadkomma.  

Minister Roger Eriksson 

Herr talman! Vi har förstås tittat närmare på taxifrågan, enligt uppdrag av fi-

nansutskottet. Frågan är inte helt enkel. Det kan nämnas i det här skedet att 

systemet har ändrat med rutt taxa för skolskjutsar. Där blev det en fri kon-

kurrens situation. Om man tittar närmare på har taxiverksamheten är upp-

lagd idag så finns det stationsorter där taxibilarna ska vara placerade. Vi har 

diskuterat med de olika aktörerna. Om man skulle ändra lagstiftningen, om 

det skulle vara helt fritt så skulle det uppenbarligen leda till att taxiservicen 

ute på landsbygden och i skärgårdskommunerna skulle om inte försvinna 

men kraftigt upphöra. Om man vill ha en taxi en tisdag kväll ute i norra 

Saltvik så skulle det möjligen vara svårt att få tag i en taxi eller så skulle det 

vara väldigt lång framkörningstid. Man kan tänka sig det scenario att de 

flesta taxibilarna skulle snurra runt i tätorten Mariehamn, eventuellt vid 

hamnen och vid flygfältet. Det här är ett mångfacetterat problem.  
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Frågestunden slutar 

Frågestunden är därmed avslutad. Nästa plenum hålls idag kl. 10.30). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande.  

Meddelande 

Talmanskonferensen har idag diskuterat tidtabellen för de kommande två veckorna. Vi 

har nästa plenum nu på onsdag den 22 september. Sedan blir det plenum tisdagen den 

28 september kl. 9.30 och onsdag 29 september kl. 13.00 med beredskap att hålla på 

lite längre efter kl. 17.00 om vi inte är färdiga.  

Bordläggning 

1 Energieffektivitetstjänster på energimarknaden 

Näringsutskottets betänkande (Nu 5/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 24/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 22.9. Godkänt.  

Remiss efter bordläggning 

2 Ny finansförvaltningslag 

Landskapsregeringens framställning (FR 21/2009-2010)  

Ärendet bordlades 2.6.2010 då beslut fattades om remiss till lagutskottet.  

Diskussion. 

Ltl Roger Slotte 

Herr talman! Det är bra att vi får en ny finansförvaltningslag. Det finns säkert 

en hel del att säga om finansförvaltningslagen. Jag vill för min del att affärs-

bokföringen och prestationsprincipen genomförs fullt ut. Andra saker i fram-

ställningen kommer andra att diskutera.  

Av framställningen verkar det oklart när budgetering enligt prestations-

principen ska börja. Den s.k. affärsbokföringen skulle medföra att lagtinget 

får en klarare bild av landskapets ekonomi.  
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Investeringsutgifter ska inte blandas med driftutgifter. Kostnaderna för in-

vesteringar kommer att belasta bokslutet i form av avskrivningar i resultat-

räkningen.  

Herr talman! Överskott eller underskott regleras genom att det egna kapi-

talet i balansräkningen ökar eller minskar. Det här redovisningssystemet blir 

tydligt och ger en klar bild av driftsekonomin under det kommande verksam-

hetsåret.  

Enligt framställningen kommer fleråriga reservationsanslag att finnas 

kvar. Prestationsprincipen kommer att genomföras först på sikt. Man måste 

då fråga sig hur lagtinget kan veta om anslaget ökar eller minskar för ett bud-

getmoment när lagtinget inte känner till hur mycket oförbrukade medel som 

finns kvar från tidigare år. Ett ganska färskt exempel är tilläggsbudgeten som 

just debatterats, där begärs drygt 100 000 euro i anslag för skyddsbärgning 

av värdeföremål för vrak och följdhantering, champagnevraket. En del av 

kostnaderna kan finansieras med från tidigare år återstående medel enligt 

tilläggsbudgeten. Hur vet då lagtinget vad bärgningen kommer att kosta to-

talt?  

Herr talman! Det framgick av debatten, innan ärendet bordlades i juni, att 

förvaltningen behövde mer tid för att införa prestationsprincipen. Då tycker 

jag att det är bäst att lagtinget sätter upp en tidtabell så att lagen kunde träda 

ikraft 2012 och att prestationsprincipen är fullt genomförd till 2014 vad gäller 

budget och årsredovisning, tack.    

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Kollegan Slottes anförande var föredömligt kort. Det var i prin-

cip en påminnelse om vad han sade 2.6 före bordläggningen. Jag har inte hel-

ler någon orsak att upprepa det som jag sade då. Men, inför behandlingen i 

lagutskottet är det ändå skäl att understryka att jag delar uppfattningen om 

att frågan om prestationsprincipens användning och en modernisering av 

våra redovisningsprinciper bör tas som på allvar av lagutskott. Det är bättre 

att få en bra lag när det gäller finansförvaltningen än att få ett hastverk. Även 

om det inte varit något hastverk för man har hållit på länge med det här. Det 

har varit på remiss och man har gjort om den. Men den har ännu inte blivit 

bra. Det finns en hel del oklarheter i det här förslaget.  

Det verkar som om det mest skulle vara inriktning på kontroll och mindre 

inriktning på decentraliserat ansvar, vilket är en principkritik mot detta. Be-

stämmelserna om finanscontroller är ett exempel på hur det är överarbetat.  

Jag hoppas att lagutskottet särskilt ska ägna tid åt det centralisering av an-

svaret. Det är väldigt viktigt i finansiella frågor. 

Jag avslutar, herr talman, med att återigen upprepa att ändringen av 16 § 

landskapslagen om hälsovården, som här föreslås, är en sak som absolut 

måste strykas. Den har inte här att göra. Man ger en fullmakt för en eventuell 

framtid någon gång som man inte ha någon uppfattning om. Sådana fullmak-

ter behöver inte lagtinget ge. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Finansförvaltningslagen har varit aktuell i många år. Många har 

efterlyst den. Jag har ofta frågat mig varför det? Vad är det fel på vårt system, 

fungerar det inte? Den frågan har inte någon besvarat hittills.  
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Däremot kan man säga att det finns ett allmänt behov av att modernisera 

lagen och precisera sådant som fondering och övergångar från ett år till an-

nat. Mycket är tekniska saker. 

Det här ska vi behandla i lagutskottet. Jag ser fram emot att sätta tänderna 

i det här och vrida och vända på det. 

Jag skulle vilja ha lite mer information från remissanförandena. Det första 

som ltl Slotte sade var att man inte skulle sätta lagen ikraft före man har in-

fört prestationssystemet. Det låter bli bra, men lagen är en ramlag. Prestat-

ionssystemet kan man införa successivt. Idag har vi den budget vi har, men vi 

har också bokslutet och affärsbokföringen som skilda delar. Jag kan föreställa 

mig att man efterlyser själva presentationsformen av budgeten, som också 

kan vara prestationsinriktad. Ska man genomföra prestationssystemet sätter 

det också väldigt stora krav på den löpande bokföringen, där har man detta 

med räkenskapsverket till hjälp.  

Detta att lagen skulle vänta, det är klart att vi ska överväga det, men jag 

skulle gärna höra lite mer om den saken.  

När det gäller ltl Roger Jansson så noterade jag igen att vi är på teoretisk 

kollisionskurs. Själv betraktar jag mig som en väldigt pragmatisk ekonom, 

fungerar det så fungerar det. Sedan får teorin säga vad som helst. I det här 

fallet t.ex. när det gäller Inspire-direktivet så sade ltl Jansson att det var en 

väldig centralisering. Samma sak här, det var kontroll och det möjliggjorde 

att man inte kunde decentralisera. 

Jag drar mig till minnes en ekonomichef på ett större multinationellt före-

tag i Sverige som beskrev det ekonomiska systemet som var väldigt decentra-

liserat, budgeten var förd ner till varje enhet. Han sade att det här systemet är 

uppbyggt så att när jag skruvar lite på en skruv så får det effekt ända ner. 

Kontroll och decentralisering hänger ihop. Man kan inte decentralisera utan 

att man har ett system som fungerar. Decentralisering som ett slagord, ja det 

låter alltid bra. Men i praktiken blir det anarki och kaos utan kontroll.  

Därför tänkte jag höra med ltl Roger Jansson om han kan precisera vad 

som menas med decentralisering i det här sammanhanget? Han säger samti-

digt att det är för mycket kontrollinriktat. Jag säger inte att jag är kritisk mot 

det som han säger, men jag förstår inte riktigt sambanden.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Man skriver så här i detaljmotiveringen i 8 §; "landskaps-

regeringen har övervägt en fullständig övergång till budgetering en-

ligt prestationsprincipen, men bedömt att det är en för genomgripande 

förändring att genomföra nu." Då kommer jag osökt att tänka på hur 

det var när man införde den nya kommunallagen. Om jag minns rätt så 

trädde den ikraft 1997. Det nya systemet med ekonomin, när man över-

gick från kameralt till affärsbokföringssystem, trädde ikraft 1998 ett år 

senare. Vi ger landskapsregeringen möjlighet att hålla prestationsprin-

cipen fullt ut två år efter att lagen har trätt ikraft. Jag sade att om lagen 

trädde ikraft så skulle man ha tid på sig till 2014 att ha den fullt genom-

förd. Jag tycker att en sådan sak bör skrivas in i lagen och inte i förord-

ningen. Det skrivs också här att man skulle ha stor frihet att välja vilka 

principer som ska tillämpas. Det skulle då komma genom förordningar i 

förlängningen. 
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Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Nu förstår jag hur ltl Slotte resonerar. Jag har nu större 

möjlighet att bedöma det i utskottsbehandlingen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Jag ska gärna försöka precisera mig när det gäller frågan om centrali-

sering och decentralisering. Det är nödvändigt i ekonomisystem, både 

när det gäller budgetering och uppföljning av ekonomin, att man kan 

hålla i det centralt. Går man över gränsen och det bli för starkt så mins-

kar det ekonomiska ansvaret ute i periferin, på enheter och inom delar i 

förvaltningen. Man tycker att det där sköts centralt. Man tycker att man 

inte behöver bry sig så mycket om det. Därför är det väldigt viktigt att 

man kombinerar dessa båda behov av central ledning och ett ansvar ute 

i organisationen. Det finns inte någon paragraf om detta i det här lagför-

slaget. Däremot kontrollerar man på olika nivåer personerna som jobbar 

i organisationen, vilket det finns tre noggranna kontrollparagrafer om. 

Titta gärna på obalansen i den här frågan. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag tycker att det är väsentligt att granska det här utifrån 

den här balansen. Det är det som ger dynamiken i finanssystemet. Det 

är lätt att finanssidan tar över därför att man vill veta allt. Det är å andra 

sidan nödvändigt att göra varje lägre enhet ansvarig för sitt område. Det 

är hela problematiken med finansförvaltningslagen, kan jag tänka mig. 

Hittills har vi haft en finansförvaltningslag, men budgetarbete har gjorts 

utifrån den praktiska ändamålsenlighetsprincipen.  

Jag minns när vi för några år sedan hamnade in i ett sparläge då var 

det nödvändigt att föra ut ansvaret över sparande så långt ut som möj-

ligt. Annars fungerade det inte.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ären-

det remitteras till lagutskottet. 

Remiss efter bordläggning 

3 Skydd av havsmiljön och motverkan av översvämningar 

Landskapsregeringens framställning (FR 26/2009-2010)  

Ärendet bordlades 8.9.2010 då beslut fattades om remiss till social- och miljöutskottet. 

Minister Katrin Sjögren  

Herr talman! Förändringarna i vattenlagen, förutom implementeringen av 

översvämningsdirektivet, är som tidigare påpekats ett förtydligande av lag-

stiftningen eftersom vi fått påpekande från kommissionen. 

Jag ska försöka redogöra hur vi jobbar med vattenfrågorna, Östersjöfrå-

gorna inom landskapsregeringen just nu.  
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Den gröna tråden i landskapsregeringens miljöarbete är just Östersjön och 

den miljöfråga som prioriteras högst av de flesta politiska partierna. 

Styrdokumentet för hela vattenmiljön är "Åtgärdsprogrammet för Ålands 

kust-, yt- och grundvatten" samt "Förvaltningsplan för avrinningsdistriktet 

Åland" allt enligt den åländska vattenlagen och EU:s vattendirektiv. Det har 

varit en omfattande samrådsprocess att ta fram programmet och förvalt-

ningsplanen. Där har vi den fördelen med vår litenhet att Åland utgör ett 

enda avrinningsdistrikt. Det är lättare till den delen att samordna åtgärderna.  

Det åländska vattnet är nu kartlagt, klassificerat och analyserat, kvalitets-

målen är fastställda, ett åtgärdsprogram upprättat och resultaten kommer att 

övervakas och rapporteras. 

Syftet är att uppnå en "god vattenstatus i alla vatten senast år 2015". I För-

valtningsplanen får man en helhetsbild av hur det står till med vattenmiljön, 

en beskrivning av vattendistrikt samt vilka miljömål som gäller. Planen 

kommer även att fungera som rapportering till EU-kommissionen om hur 

Åland genomför vattendirektivet. Åtgärdsplanen är en handlingsplan över det 

som behöver göras för att nå målet - en god vattenstatus senast år 2015. 

Klassificeringen av det åländska vattnet är vetenskaplig. Där används 

växtplankton (klorofyll-a) som kvalitetsparameter, alltså hur mycket alger, 

växtlighet det finns i vattnet. Åland har lagt sig på samma klassificeringsnivå 

som Sverige. Det är en något högre nivå än i Finland.  

Både åtgärdsprogrammet och förvaltningsplanen är ett levande dokument 

och kommer fortlöpande att ses över och revideras vid behov. En interimrap-

port med en beskrivning av hur långt genomförandet av planens åtgärdspro-

gram har framskridit ska levereras efter tre år från det att planen offentlig-

gjorts, det blir 2012 för Ålands del. 

Några ord om jordbruk och fiskodling. Att göra miljöåtgärder som jord-

brukare kan också få direkta konsekvenser för en mer effektiv och rationell 

drift. Att anlägga våtmarker, skyddszoner, dika på rätt sätt minskar inte bara 

näringsläckaget det sparar också kostnader för mindre gödselbehov och be-

vattningsvatten. Ett större miljötänk och bevisad effekt ger också större legi-

timitet för jordbruksbidragen. 

Landsbygdsutvecklingsprogrammet, LBU-programmet, innehåller många 

miljöåtgärder, både obligatoriska och frivilliga. Miljöstödsprogrammet och de 

frivilliga åtgärderna behöver marknadsföras bättre. Det är en analys som 

både jordbruksbyrån och miljöbyrån har gjort. Exempel på frivilliga åtgärder 

där vi skulle behöva ha ett större intresse är t.ex. fånggrödor, reducerad höst-

bearbetning, minskad gödsling och flerårig extensiv vallodling. Där har jord-

bruksbyrån och miljöbyrån beslutat att Åland ska gå samma väg som Sverige 

genom att införa Greppa-näringen konceptet.  

I Sverige har en utvärdering konstaterat miljörådgivningen inom ramen 

för Greppa näringen stärker gårdens ekonomi samtidigt som den bidrar till 

en bättre miljö. De jordbrukare som varit med i projektet längst är mest 

nöjda. Greppa näringen bygger på olika moduler, dvs ett visst angreppssätt 

gäller beroende på i fall gården är en ren djurgård eller ren odlingsgård, 

spannmål eller grönsaker. Rådgivningen ger både en ekonomisk och miljö-

mässig vinst. Hushållningssällskapet ska koordinera och uppgifterna ska 

skrivas in i ordinarie avtal och finansieras av LBU-programmet. 

Miljöbyrån och jordbruksbyrån har också gemensamt anordnat våtmarks-

vandringar med sakkunniga från Sverige. Intresset från jordbrukarna var 
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stort, ett 40-tal deltog. Producentförbundet har tagit den målsättningen att 

det ska finnas en våtmark i samtliga åländska kommuner. 

Vi tar steg framåt med saker och åtgärder som det talats om i åratal, t.ex. 

våtmarker, extra breda skyddszoner och riktad rådgivning.  

Ett av mina favoritprojekt är just våtmarker. Förutom att det kan bli kväve- 

och fosforfällor kan det också i vissa fall fungera som vattenreservoar till 

jordbrukarna. Det kan fungera som vattendrag för den biologiska mångfal-

den. Det visar sig också att om man återställer vissa våtmarker så gynnar det 

också fiskreproduktionen. Man har lysande resultat av det också i Sverige.  

Några ord om fiskodlingen. Konkret arbetar en arbetsgrupp med en rap-

port med konkretiseringar på hur fiskodlingen kan bli mera hållbar, hur vi 

ska minska utsläppen. Arbetsgruppen har ett mandat till årsskiftet. Arbets-

gruppen tittar på behovet av att förändra lagstiftning och hur man kan ut-

veckla bästa tillgängliga teknik, man tittar på tillståndens längd, kretslopps-

lösningar och kompensatoriska åtgärder. Landskapsregeringen har tagit det 

beslutet att vi ska vara en pådrivande aktör för en mer hållbar fiskodling på 

Östersjönivå.  

Kan fiskodlingen vara en framtidsnäring? Både Sverige och Finland har 

utarbetat nya program om fiskodling. Fiskodling ur ett globalt perspektiv är 

en framtidsnäring. Ur Östersjö perspektiv vet vi alla att det är betydligt kne-

pigare. Om fiskodlingen blir hållbar har den en framtid också hos oss. 

Det talas allt oftare om att också bygga ett system för utsläppsrätter när det 

gäller kväve och fosfor. Där har vi en dialog och håller oss informerade om 

hur man utveckla det här systemet i Sverige.  

För att minska näringsläckaget blir det aktuellt med både recirkulationsan-

läggningar och musselodlingar. Fodret behöver också bli hållbart. Nya foder-

sorter tas fram där beståndsdelarna består av vegetabilier som reducerar fos-

forutsläppen. Genom att övergå till den här nya fodersorten så kan man 

minska fosforutsläppen med 20 procent. Det är inte heller hållbart att fodret 

består av fiske från de utfiskade världshaven. Fodret borde utvecklas så att 

det innehåller även Östersjöfisk. Ny forskning visar också att man kan göra 

fiskfoder av musselmjöl. 

När vi talar om vattenmiljön är det Östersjön och kustvattnet som är i 

starkt fokus. Det är lätt att glömma bort att vattnet utgör ett kretslopp. Vat-

tenåtgärdsprogrammet tar också upp yt- och grundvattnet. Landskapsrege-

ringen håller på att ta fram en strategi för upprättande av vattenskyddsområ-

den. Syftet är att säkra råvattentillgångarna, dricksvattnet, i ett långsiktigt 

perspektiv, ett flergenerationsperspektiv. Vi har en mycket knapphändig lag-

stiftning när det gäller att skydda yt- och grundvattenskydd på Åland. Det 

åländska vattnet påverkas dels av egna utsläpp, dels av utifrån kommande be-

lastning via havsströmmar och nederbörd. Arbetet för att förbättra vattenkva-

liteten måste bedrivas på två fronter, dels genom åtgärder på Åland för att 

minska de egna utsläppen, dels genom internationellt arbete.  

Landskapsregeringen är aktiv både inom det Nordiska östersjöarbetet och 

inom arbete i HELCOM.  

I de utlåtanden som landskapsregeringen har gett t.ex. när det gäller 

Nordstreams och när det gäller slutförvar av utbrunnet kärnavfall i nära an-

slutning till Östersjön så har vi hållit en linje. Vi har alltid påpekat Östersjöns 

status och vikten av att man tar miljöaspekterna i beaktande.  
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Landskapsregeringen har också haft ett tvärsektoriellt arbete mellan mil-

jöbyrån och fiskeribyrån. Vi har tagit fram ett informationsblad som är tänkt 

att komma kommunerna och vattenägarna till del. Det handlar om hur man 

kan öka den biologiska mångfalden och hur viktigt det är att skydda våra 

grunda strandområden och havsvikar. Det kommer antagligen också att re-

sultera i ökat skydd för grunda strandområden och havsvikar. Det är ett svar 

på att vi har lite fisk i åländska vatten. Vi har kanske exploaterat och inte haft 

en tanke bakom hur vi har exploaterat våra havsvikar.  

Ett av de största naturreservaten som har inrättats under den här mandat-

perioden är Signilsskär-Märket, vilket består av över 22 000 hektar som är 

ett direkt marinreservat.  

Slutligen några ord om det regelrätta forskningsarbetet som landskapsre-

geringen deltar i. En trogen och mycket viktig aktör i sammanhanget är Husö 

biologiska station. Husö bedriver kontinuerlig åländsk havsmiljöforskning. 

Ett projekt som avslutades för ett par år sedan var BEVIS-projektet där slut-

satsen var att vår egen aktivet har stor betydelse på hur vattenkvaliteten är i 

våra inre vikar och i innerskärgården. En åtgärd som då genomfördes var att 

flytta fiskodlingarna till ytterskärgården för att minska belastningen på vikar 

och inre skärgård. Ett beslut som förstås inte minskar totalbelastningen. BE-

VIS-projektet fortsätter och finjusteras genom det s.k. SEABED-projektet. 

Där ska belastningsmodellerna förbättras, de ska användas under en längre 

tidsperiod och fosforläckaget från bottnarna ska detaljstuderas. Även klimat-

förändringens effekter på vattenkvaliteten ska studeras.  

NANNUT är ett treårigt projekt vars största finansiär är EU:s Interreg pro-

gram. Där deltar förutom landskapsregeringen vilt- och fiskeriforskningen, 

yrkeshögskolan NOVIA och Stockholms universitet. En stor del av naturen i 

skärgården finns under vattenytan, men ofta tänker vi inte på att den i hög 

grad påverkas av det vi gör uppe på land. NANNUT skapar verktyg som be-

slutsfattare och planerare kan använda för att säkra att landskapet under 

vattnet består på längre sikt. Vi vet inte idag hur naturen under vattnet ska 

länkas till långsiktig planering och skötsel av kusten och skärgården. Pro-

jektet består av två delar, dels inventeringar under vattnet för att få svar på 

frågorna: Var finns de mest värdefulla vikarna för fiskreproduktion? Hur på-

verkas naturen under vattnet av hamnaktiviteter? I dagsläget har man inven-

terat 19 olika vikar i den åländska skärgården. Dels också hur man använder 

marin information vid strandplanering och planering av andra mänskliga ak-

tiviteter i skärgården.  

Landskapsregeringen har också gett stöd till forskningsprojekt av mera ex-

perimentell karaktär, dit hör luftningsanläggningar och pumpar.  

Herr talman! Musslorna då? Landskapsregeringen deltar i projektet "Mus-

selodling som miljöåtgärd i Östersjön". Syftet är att utvärdera musselodling-

ens tekniska och ekonomiska potential för att motverka övergödningssituat-

ionen och förbättra kustvattenkvaliteten i Östersjön. Det finns provodlingar i 

fyra områden: Trosa skärgård i samverkan med ekologiskt lantbruk, I Kal-

marsund i huvudsak för tillverkning av musselmjöl, vid Puck Bay i Polen där 

aktören är Gdansk universitet och hos oss här på Åland, i Kumlinge i land-

skapsregeringens regi. 

Odd Lindahl, docent i marinekologi och ansvarig för forskningsprojektet, 

liknar musselodlingen vid de åtgärder som används för att hålla landskapet 

öppet på land med hjälp av betesdjur. Blåmusslan som odlas i Östersjön är li-
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ten men effektiv. Den största vinsten för miljön är när musslorna skördas och 

näringsämnena fosfor och kväve lyfts ur havet upp på land där de gör nytta 

och kan återanvändas.  

Musselodlingen kan komma att ge stora synergieffekter i produktion av 

hönsfoder, gödning eller biogas. Det menar bl.a. naturvårdsverket och stiftel-

sen Baltic Sea 2020 som ger musselforskningen ekonomiskt stöd.  

Johan Ceijie, chef för klimat och omvärldsanalysfrågor vid KRAV, tror att 

det kommer att visa sig att det odlas för lite när konkurrensen om musslorna 

blir större. Han menar att behoven finns redan, det handlar bara om att få 

igång produktionen i stor skala.  

För uppfödare av KRAV-höns är bristen på ekologiskt fiskmjöl ett framtida 

bekymmer. Det bekymret delar vi med hela Kina. Sveriges KRAV-höns äter 

idag 180 ton fiskmjöl per år. Musselmjölet skulle kunna bli ett viktigt alterna-

tiv till fiskmjöl som då kan fasas ut. Så fort det finns musselmjöl på mark-

naden så kommer fiskmjöl att ersättas av musselmjöl i KRAV-certifieringen, 

säger Johan Ceijie.    

Herr talman! Det var i korthet hur landskapsregeringen jobbar med Öster-

sjöfrågorna, tack. 

 

 Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Minister Sjögren pratade om musselodlingen som var del-

aktig i något. Det är inte riktigt klarlagt om det här vårt eget projekt. Är 

vi bara delägare i det eller är det landskapets eget projekt helt och hål-

let?  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Landskapsregeringen är del i ett större projekt. Land-

skapsregeringens musselprojekt finansieras av fiskeriprogrammet. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Har man inte några kompanjoner som bidrar med både 

kunskap och finansiering? 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Kompanjon och kunskap är just den främsta på det här 

området, Odd Lindahl. Han har varit här och diskuterat med fiskeriby-

rån och miljöbyrån. Han hade också ett öppet föreläsningstillfälle förra 

våren. Odd Lindahl är primus motor i det här projektet.  

Finansieringen tas från fiskeriprogrammet som delvis består av EU-

pengar.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Landskapsregeringen och minister Sjögren nämner ofta mus-

selodling som en viktig del i vattenmiljöarbetet. Fyra provodlingar finns, 

för tillfället en odling på Åland, i Seglinge. Det här är ett försök. Man 

nämner att storleken har betydelse. Den försöksodling som nu finns, hur 

är den i förhållande till de framtida tilltänkta musselodlingarna vad be-

träffar storlek, placering, kostnad, nytta osv? Det skulle vara intressant 
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att veta eftersom man ofta nämner musselodlingen som en viktig del i 

miljöarbetet.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Den viktigaste delen i miljöarbete när det gäller Östersjön 

är att reducera utsläppen från jordbruken och fiskodlingarna.  

Musselprojektet har upplevts som kontroversiellt. Det är en liten od-

ling som finns i Kumlinge. Det som jag refererade till här i mitt anfö-

rande var en artikel från Svenska Dagbladet i juli. Man tror att det finns 

en stor potential i musselodlingen. Det behöver också finnas ekono-

miska incitament. Får man ett utsläppssystem i Östersjön, på samma vis 

som det kostar att släppa ut koldioxid, så då kommer det kosta att 

släppa ut kväve och fosfor. Så det är också ett ekonomiskt incitament för 

musselodling, men det är bara i sin linda ännu.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det skulle vara intressant att också få veta vad det här skulle 

betyda för Åland. Vilken typ av storlek behöver man ha på odlingarna? 

Hur många odlingar skulle vi behöva för att det i verkligheten skulle ha 

någon betydelse? Det måste man ju säkert ha räknat ut och titta på ef-

tersom man har inlett det här försöket. Man har väl också tänkt att det 

ska få en fortsättning om det faller väl ut. Vilka är storlekarna, mängden 

och kostnaderna för odlingarna?  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Den åtgärden, som vi satte mest krut på, som finns att läsa 

om i åtgärdsprogrammet, är att vi analyserade det här förslaget till åt-

gärdspaket. I åtgärdsprogrammet finns exakt vad det kostar, hur mycket 

kväve och fosfor man tror att det tas bort och vad som är mest kostnads-

effektivt att göra när det gäller utsläppen till Östersjön.  

Anläggande av våtmarker kostar 3 euro per kilo kväve. Riktad rådgiv-

ning kostar 4 euro per kilo kväve. Musselodlingen kostar 45 euro per 

kilo kväve och 450 euro per kilo fosfor. Det finns helt och hållet en eko-

nomisk analys över var man får mest effekt för pengarna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Som jag uppfattade idén med musselodlingar så står 

det och faller med avsättningen av musslorna, när man tar upp dem från 

vattnet och de är fyllda med kväve och fosfor. Det har nämnts olika sa-

ker som musselmjöl och gödningsmedel. Vad jag förstår så finns det 

ingen som sysslar med sådant idag. Eller har jag fel? Om det inte finns 

någon som tar emot musslorna när man tar upp dem i Kumlinge, vad 

händer då med musslorna? Är det inte miljöfarligt avfall, rent ut sagt?  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Det kommer att byggas en foderfabrik i Sverige. Det är en av de centrala 

frågeställningarna att man har avsättning för musslorna. Det kan bli 

hönsfoder, fiskfoder och biogas.  
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Jag vill igen påpeka att det viktigaste är att vi snabbt blir på banan 

med våtmarker, riktad rådgivning och det nya fiskfodret, så att det finns 

ett batteri av åtgärder som vi behöver genomföra först. Musselodlingen 

kommer i framtiden.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tycker att den här regeringen ändå har gjort ett stort 

nummer av musselodlingen. Nog vill man ju ha svar på sina frågor. Nu 

säger ministern att det ska byggas en industri i Sverige. När ska detta 

ske? Hur länge ska musslorna ligga i vattnet? När tas de upp? När ska 

fabriken byggas? Om inte fabriken finns, vad gör man då med muss-

lorna?  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag håller inte med om att vi skulle ha gjort ett stort num-

mer av musselodlingen. Det är andra som ifrågasätter den, vilket jag kan 

förstå eftersom det handlar om ny forskning och nya idéer. Jag känner 

inte i dagsläget till om man har satt i gång att bygga den här fabriken el-

ler om man ska börja. Det ska jag ta reda på. Finns det inte avsättning 

för musslorna, om det inte finns intresse för att göra fisk- och hönsfo-

der, då faller ju hela projektet. Tanken med projektet är att det ska fin-

nas en tråd och en avsättning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Musselodlingen är faktiskt någonting nytt för Östersjön. 

Internationellt finns det mycket omfattande musselodling när det gäller 

blåmusslor. Det finns enorma anläggningar utanför Nova Scotia, Prins 

Edward Island, söder om Kanada. Det finns enorma anläggningar i mex-

ikanska golfen och det finns enorma anläggningarna utanför sydameri-

kanska västkusten. Det finns nog anläggningar att studera. Dessa an-

läggningar är kommersiellt gångbara och som i huvudsak sysslar med 

att ta fram foder. Där finns möjligheter att studera hur det här fungerar i 

framtiden. Det handlar om anläggningar som odlar tiotals tusen ton per 

år. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Tekniken går också framåt. Man började med att odla 

musslor på rep. Nu har man redan utvecklat tekniken man odla på nät. 

Utvecklingen går framåt. Det skulle väl vara helt fantastiskt om man 

skulle få en annan råvara för höns- och fiskfoder än den fisken som finns 

i Östersjön och de utfiskade haven. Man dammsuger kusten utanför Af-

rika för att vi ska kunna mata våra höns och våra fiskodlingar. Det är ju 

fullständigt vansinnigt! Det är ju det som kan legitimera fiskodlingen, 

om vi också får ett kretslopp där, om vi kan göra foder av Östersjöfisk 

och om vi kan göra foder av musslor. 

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Det är faktiskt precis det som jag avsåg. Det finns exempel 

att studera. Potentialen är faktiskt väldigt stor. Ett av huvudargumenten 
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till varför man har de stora musselodlingarna i Amerika är just de re-

nande effekterna som odlingarna har.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Englund, replik 

Vi vet att belastningen av sjöar, hav och vattendrag är ett svårt problem 

som påverkas av många faktorer. En förbättring av vattenkvaliteten för-

utsätter både lokala, nationella och internationella åtgärder. 

Ministern nämnde våtmarker. Bevattning av åker är en bra miljöåt-

gärd speciellt i kombination med bassänger som man bygger upp i våt-

markerna. Bassängerna samlar upp överskottsvattnet. Jag är glad att 

ministern nämnde det här. Det borde kunna betraktas som en positiv 

miljöåtgärd för lantbruket när man diskuterade det här och man kanske 

för in det också på andra platser.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Absolut, det är en väldigt positiv åtgärd ifrån producent-

förbundet och jordbruket. Jag upplever att de diskussioner som jag har 

deltagit i har varit väldigt positiva. 

Sedan är det fantastiskt att förena miljö och ekonomi. Svenska bön-

der säger att Greppa-näringen har varit helt fantastiskt. De har fått både 

ekonomi och gjort miljöåtgärder.  

ÅCA är ett exempel där man förenar ekonomi och miljö. Det är precis 

det som är framtiden. 

När det gäller våtmarker, förutom att de kan vara fosfor- och kväve-

fällor så kan det vara till gagn för den biologiska mångfalden genom fis-

kar och fåglar. De kan också vara potentiella bevattningsreservoarer för 

jordbrukarna och reproduktionsanläggningar för t.ex. gäddor och ab-

borrar. 

Ltl Anders Englund, replik 

Ålands natur och miljö är skiftande och man måste beakta de lokala sär-

dragen på många platser. Enskilda gårdar får dock inte underkastas de 

kanske orimliga krav, då kanske lantbrukare på den gemensamma 

marknaden inte har möjlighet att ta ut merkostnader i form av höjda 

priser. Därför tycker jag, i mångt och mycket det som ministern säger, 

att det ska baseras på frivilliga miljöfrämjande åtgärder som Greppa-

näringen. Och att man kanske inte har en så stark styrning ovanifrån i 

många saker. Jag tror att vi lite är inne på samma linje, om jag uppfat-

tade anförandet rätt. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! På Åland har vi sämst vatten i Ämnes och i inre vikarna i 

Saltvik, Geta och Finström. Nu lagfäster vi åtgärdsprogram. Vi är skyl-

diga att förbättra miljön. Det är just detta som är det fina i kråksången, 

att det finns miljö och ekonomi. Jag upplever att det är väldigt, väldigt 

positiv ifrån jordbrukarnas sida. Och där behöver vi producentförbun-

det. Producentförbundet behöver vara med och fortsättningsvis vara po-

sitiva. Vi har ju till och med fått stöd för våtmarker nu, som inte har 

funnits tidigare. Man har pratat i 15-20 år att man ska anlägga våtmar-
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ker. Den här landskapsregeringen har fixat så att det nu finns stöd för 

våtmarker. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Jag är imponerade av vår miljöministers fantastiska ambition 

och vilja att informera lagtinget. Jag är också imponerad av hennes målsätt-

ning med sitt arbete, inte minst med miljöbyråns dito. När man går igenom 

det ser man att det är ett imponerande material som tas fram.  

Det här ärendet är egentligen inte särskilt brett vad själva innehållet be-

träffar. Det är en anpassning till EU-bestämmelser och krav på förbättrad an-

passning. Ändå har vi fått två gedigna presentationer av ministern. Jag är 

imponerad. Det här säger jag bara positivt, det är inte någon ironi i det över-

huvudtaget. Jag måste säga att det är fint gjort.  

Samtidigt vill jag säga att jag tycker att ärendet inte riktigt förtjänar en så 

här bred behandling. Man har gått in på allt möjligt som inte finns i det här 

ärendet. Man kan inte heller begära att talmannen ska kunna hålla reda på 

allt som inte finns i det här ärendet.  

Den här lagstiftningen som rör naturmiljön är otroligt invecklad, den går 

in i varandra och det finns mycket regelverk.  

Jag ska tala lite juridik i mitt anförande eftersom jag ska vara med och be-

handla det här i social- och miljöutskottet. Det är bråttom på grund av den 

tidtabell som gäller för landskapsregeringen. Man har kommit lite för sent till 

lagtinget med det här ärendet och vi har bordlagt ärendet lite för länge. Där-

för så blir det tyvärr inte en tillräckligt ingående juridisk utredning av det 

som jag kommer att ta upp här och i social- och miljöutskottet. Av samma 

skäl ska jag inte heller säga någonting om musselodlingarna.  

Kära vänner, vi får väl komma ihåg att Ålands vatten är någonting helt an-

nat än den svenska västkusten när det gäller musselodling. Det är någonting 

helt annat än vattnet i Atlanten. Jag vet inte om ltl Sjölund har sett på muss-

lor som växer i Atlanten och jämfört dem med de pyttesmå musslorna som 

växer här hos oss. Knappast kommer vare sig kollegan Runar Karlsson eller 

jag att få äta upp våra hattar i anledning av vår kritik mot detta. Huvudsaken 

är att vi inte tar fokus ifrån de nödvändiga utsläppsminskningarna. Jag kän-

ner att man har gjort det i många av de debatter som har förts om vår vat-

tenmiljö för att slippa ta tag i de svåra frågorna om fiskodlingarnas stora ut-

släpp särskilt av fosfor.  

Så till det juridiska bekymret. Det gäller förordningsfullmakterna. De pa-

ragrafer som styr verksamheterna i de inre och nu också i de yttre vattnen, i 

den ekonomiska zonen, är väldigt öppna. Jag har gjort en jämförelse med 

förordningsfullmakter i annan lagstiftning, som inte rör miljön, och där är 

man noga med att få igen grundlagens bestämmelser om förordningsfullmak-

tens tydlighet. I Finland har man den här lagstiftningen om förordningsfull-

makterna för att rättssäkerheten ska vara god för tredje man, i det här fallet 

för allmänheten och företag osv. Av någon lustig anledning har man hos oss 

en helt annan behandling av förordningsfullmakter när det gäller vår miljö-

lagstiftning. Jag har noterat att man också har det i riket delvis, men kanske 

inte lika. Jag noterar också att inte någon kontrollerande myndigheter har 
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sett på de här fullmakternas förhållande till grundlagen, därför att de kontrol-

lerande myndigheterna inte har den uppfattningen, om inte presidenten för 

frågan till Högsta Domstolen, vilket inte har gjorts. 

Jag tror att vi har ett problem här framöver och att landskapsregeringarna 

framöver måste vara observanta på att förordningsfullmakterna inte får göras 

för vida.  

När jag gått vidare och sett på, utifrån förordningsfullmakterna, när man 

ska stadga i underliggande dokument som t.ex. den här typen av dokument 

som är ett fantastiskt fint dokument som ministern här redogjorde för. De ska 

sedan innehålla direkta angivelser om begränsningar av utsläppen. Vi har en 

del beslut av landskapsregeringen om t.ex. utsläpp av nitrat från jordbruk och 

faktiskt en hel del annat också. Men det är något osäkert om de här är till-

räckligt grundade i den underliggande lagstiftningen. 

Jag nöjer mig med att säga det här och att vi på grund av denna brådska 

inte har tid att sätta oss in i detta, som jag bedömer det om inte utskottets 

ordförande har en annan uppfattning.  

När det gäller sakfrågan om den här framställningens innehåll, förutom 

frågan om förordningsfullmakterna, så ser jag inte något problem med den. 

Där kan vi vara snabba i vår behandling och därmed kanske klara tidtabellen. 

Det var synd att vi inte fick ägna lite mera tid åt förordningsfullmakterna. 

Tack.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag vill tacka för de fina orden från ltl Roger Jansson. Jag 

vill också tacka social- och miljöutskottet för att man verkligen jobbar 

konstruktivt och snabbt framåt. Jag uppfattade vid min presentation av 

förändringar i vattendragen att det fanns ett önskemål från lagtingets 

sida att man ville ha en bredare presentation av hur vi jobbar med vat-

tenfrågorna. Jag lovade att jag skulle hålla en sådan presentation.  

När vi fastslog åtgärdsprogrammet och förvaltningsplanen i december 

2009 så borde vi ha fört det till lagtinget som ett meddelande, vilket jag 

efterklokt kan konstatera. Det ångrar jag och det beklagar jag.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det håller jag med om. Det hade varit jättebra, då hade 

lagtinget faktiskt kunnat få dels information som åtgärdsprogrammet är 

fullt av. Det innehåller mycket värdefull information om egentligen alla 

miljöproblem som vi har i landskapet och alla näringars miljöproblem 

och regeringens förhållande till de näringarna. Det är ju inte för sent 

ännu. I något sammanhang kanske vi kan ges möjlighet att igen ha en 

bred miljödebatt. Vi har ju också kritik ifrån oppositionens sida mot 

landskapsregeringens genomförandeprogram och tidtabell för åtgärder 

när det gäller särskilt kanske fiskodlingens utsläpp, men också mot en 

del andra åtgärder.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussion är avslutad. Ärendet remitteras till 

social- och miljöutskottet.  
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Remiss 

4 Andra tilläggsbudget för år 2010 

Landskapsregeringens framställning (FR 30/2009-2010)  
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 84/2009-2010) 

Diskussionen avbröts vid plenum 15.9.2010. Vid samma plenum fattades beslut om re-

miss till finansutskottet.  

Fortsatt diskussion. Kvar på talarlistan står ledamöterna Runar Karlsson och Roger 

Slotte, vicelantrådet Britt Lundberg, ministrarna Veronica Thörnroos och Katrin Sjö-

gren, samt ledamöterna Ulla-Britt Dahl, Anders Eriksson, Jan Salmén och Henry Lind-

ström. 

Diskussion. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Jag tror att jag kommer att hålla ett relativt långt anförande. 

Jag hoppas att talmannen godkänner det.  

Rent allmänt kan man säga att ekonomiskt var det bra att landskapet lyck-

ades spara 120-130 miljoner under de goda åren 1995-2007. Den här buffer-

ten har varit mycket bra att ha. Tyvärr är de ekonomiska tiderna så att den 

bufferten så småningom börjar sina. Det kanske finns 50-60 miljoner kvar av 

de nära 120-130 miljonerna. Underskottet fortgår.  

Herr talman! Det kan vara så att redan 2012-2013 måste finansministern 

börja banka på bankernas dörr och be om lån. Det var nog tur och bra att ti-

digare politiker sparade så mycket. Skulle vi inte ha haft så mycket sparat 

idag skulle antagligen landskapet Åland om några år ha en skuld på upp mot 

150 miljoner. Då hävdar jag att till om självstyrelsen skulle få sig en liten 

knäck. Det är inte sagt att kreditinstituten lånar hur mycket som helst åt ett 

självstyrt område. Men vi är inte där. Vi hoppas att det kan svänga. Jag vet att 

landskapsregeringen jobbar på det. Vi måste också här i lagtinget vara med 

och hjälpa till.  

Hittills har egentligen de lättaste besparingarna gjorts. Ser vi tillbaka på 

2008 och ser framåt till 2011 så är det investeringsutgifter och överföringsut-

gifter som måste sparas. Driften kommer antagligen att vara ganska oföränd-

rad och kanske till och med stiga något om man inte tar i lite hårdare. 

Därför har vi stora utmaningar de kommande åren för landskapsregering-

arna och också för oss i lagtinget att vi försöker strama åt ännu hårdare och 

prioritera ännu hårdare mellan olika verksamheter. Det finns inte någon an-

nan utväg om vi inte vill låna pengar. Vi vet inte heller hur ekonomin ute i 

världen gestaltar sig i framtiden. Det finns fortfarande vissa hotbilder. 

Herr talman! Problematiken med driftutgifter bekräftas ytterligare i och 

med den här tilläggsbudgeten. Man späder på med en ansenlig summa, vilket 

förstås är ett problem. 

Om vi går in på de olika momenten kan man konstatera att landskapsrege-

ringen väljer att fortsätta att sälja fastigheter enligt vad man påbörjade för 

cirka fem år sedan. Vi var alla överens om att man måste sälja ut sådana fas-

tigheter som inte landskapet själv behöver. 

Herr talman! Jag tycker inte att man kan gå för långt i detta. Jag anser rent 

allmänt att landskapet har en stor viktig roll för olika regioners utveckling. 

Också här har det en betydelse att landskapet är en betydande fastighetsä-

gare. Ser vi till Mariehamn, herr talman, så är landskapet en mycket stor fas-

tighetsaktör inom den offentliga förvaltningen, sjukhus, museum, skolor osv. 
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Här talar man inte om att de ska säljas ut. Här vill man gärna behålla dem. Vi 

kan också se att dessa fastigheter är mycket välskötta. Landskapet är en god 

förvaltare vad beträffar de fastigheterna.  

Man fortsätter att bygga ut sjukhuset i Mariehamn i egen regi och behåller 

det i egen regi. Det är till gagn för Mariehamn att ha en stor och stabil aktör, 

det är till gagn för stadens utveckling och det är till gagn för stadens ekonomi. 

Jag stöder det varmt att man har det på detta sätt. Men varför går man in och 

vill sälja hela aktiestocken i Godby Center, när man gör precis tvärtom i Ma-

riehamn? Jag är inte emot att man säljer delar av det som Godmans gamla 

utrymmen. De utrymmena kan gott säljas och man kan försöka få någonting 

annat. 

Jag minns min tid i landskapsregeringen där fru lantråd och jag stod i 

Godby Center och hade planer på hur vi skulle utveckla Godby Center till 

fromma för Finström och norra Åland. Jag frågar mig, fru lantråd, vart har de 

planerna tagit vägen?  

Nej, landskapsregeringen, jag tycker att man borde fortsätta att äga åt-

minstone de utrymmen som ÅHS och polisen har. Men, vi får se vad finans-

utskottet kommer fram till. 

Om jag sedan går till det omdiskuterade investeringsstödet till lantbruket 

så tycker jag att man egentligen diskuterar saken i från fel håll. Man pratar 

om att vi ska sluta ösa pengar över jordbruket. De ska inte ha mera pengar. 

Det handlar inte om det, det handlar egentligen om vilken förädling vi vill ha 

på Åland. Och hur är den förädlingen till gagn för Åland? Det är där som vi 

måste diskutera. Ser vi till de stora förädlarna, ÅCA, Dahlmans, Chipsen och 

Ålands trädgård hall så är de oerhört viktiga för Åland. De sysselsätter 250 

personer. Därtill håller det på att uppstå många små förädlare; Överängs 

kvarn, Bolstaholms gård, Tjudö Vingård, Ulfsby gård och många, många flera 

som redan har påbörjat sin expansion och behöver investeringspengar. Dessa 

sysselsätter direkt säkert idag över 50 personer.  

Lägger vi det tillsammans med jordbrukets 300 heltidsanställda så är vi 

uppe i 600 arbetsplatser. Räknar vi om det, som man räknar både i Finland 

och i Sverige, så sysselsätter hela livsmedelsklustret 1000-1500 personer. 

Herr talman! De här arbetsplatserna är oerhört viktiga att behålla idag när 

hela världen kämpar mot en galopperande arbetslöshet. Jag hoppas verkligen 

att man menar, när man tog bort investeringsstödet i tilläggsbudgeten, att 

man återkommer i den ordinarie budgeten med sådana summor att vi kan 

behålla våra arbetsplatser så att vi kan behålla vår välfärd. Vi kan inte jäm-

föra livsmedelsklustret med Sverige och Finland. Vi är mycket, mycket större 

proportionellt sett, precis som detta med sjöfarten. 

Herr talman! En liten paradox är att näringsministern i Finland ber att få 

betala ut stöd för byggande av fartyg. Där är det inte tal om att spara. Varför 

gör man det? Ja, det är för att behålla arbetsplatser. Här resonerar vi tvär-

tom, vi ska spara på investeringsstöden för att vi ska spara pengar.  

Nej, herr talman, jag anser att man resonerar fel. De senaste diskussioner-

na här i salen visar att det lite har svängt. Man menar att det är klart att det 

ska vara investeringsstöd men inte nu. Okej, jag kan respektera det. Men vi 

måste ta en rejäl diskussion om detta och inte se det utgående ifrån messen i 

tidningarna, utan se det mera ur vårt ansvar här i salen. 

Herr talman! Jag nämnde om omhuldande av våra arbetsplatser. Vi har 

tappat 200 sjöarbetsplatser under det senaste året genom utflaggningar. 
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Birka Line och Eckerölinjen kommer vi inte att få tillbaka. Jag är inte beredd 

att flagga ut även delar av livsmedelsklustret.  

Det fanns ett hopp för ett tag sedan att vi skulle hitta en ny ordentlig nisch 

i vindkraften. Tyvärr är de planerna nu grusade i och med att staten har sagt 

nej till stöd för Ålands del. Här hade det säkert funnits ganska många arbets-

platser. Det rann tyvärr ut i sanden, vilket var tråkigt. 

Vi måste på sikt bevilja investeringsstöd till livsmedelsklustret, förädlingen 

av jordbruket så att vi på sikt kan vara konkurrenskraftiga. Det betyder att 

om vi får konkurrenskraft så kommer naturligtvis driftstöden att minska till 

jordbruket, vilket också är EU:s målsättning.  

Avbrytarsystemet har landskapsregeringen redan visat att halverats. Vilket 

moment kan visa det? Över 900 000 euro i bokslutet 2008 till 500 000 euro 

framåt. Säkert kan stödet fasas ut på sikt vartefter gårdarna bli större, vilket 

är meningen och det tycker jag är bra. Jag han själv sagt att vi måste investera 

oss konkurrenskraftiga så att man kan fasa ut stöden från om med 2014. Om 

vi inte hänger med där så är vi inte konkurrenskraftiga vilket leder till ned-

läggningar 

Herr talman!  Skulle det inte ha förts en sådan jordbrukspolitik som det 

har förts hittills efter EU-inträdet så skulle vi inte ha haft ÅCA, Dahlmans, 

Chipsen eller Ålands Trädgårdshall idag. Chipsen säger själva att om man od-

lar mindre än 80 procent potatis på Åland så flyttar man fabriken. Det är inte 

konkurrenskraftigt att köra hit potatis och köra bort förädlad potatis. Det är 

den krassa verkligheten och det är den vi lever efter. Därför måste vi ha den 

dimensionen och diskutera om vi vill ha det här kvar eller vill vi föra ut det 

med arbetslöshet som följd. Så ärliga måste vi vara. 

Herr talman! Det börjar närma sig slutet på mitt anförande. Jag kan inte 

undgå trafikavdelningens ökade driftsutgifter hur jag än skulle vilja. Det är 

beklagligt. Jag vet att det inte är lätt men jag tycker ändå att det är beklagligt 

att man späder på med 1 miljon i driftsutgifter, samtidigt som exempelvis 

sjukvården har lyckats hålla nere sina kostnader. Det känns för mig tungt.  

Jag vet att konsekvenserna för sjukhusets neddragningar har betytt ett års 

kö på ortopedin. Nej, säger man förstås. Det finns inte några läkare. Visst 

finns det läkare, man kan köpa privat läkarvård. Vi har inte råd säger man. 

Där har vi det, man måste spara. Jag vet att onkologen har varit stängt en 

vecka av ekonomiska orsaker. Jag vet att 1/3 av platserna på medicinavdel-

ningen har varit stängda under våren på grund av ekonomiska orsaker. Jag 

vet att magnetröntgen har långa köer på grund av ekonomiska orsaker. Jag 

vet att man på sjukhuset håller på att organisera om ganska dramatiskt som 

betyder allmän försämring av vår sjukvård. Det i belysning mot att man väljer 

att späda på med 1 miljon på sjötrafiken och vägunderhållet är faktiskt lite 

jobbigt. 

Herr talman! Jag kan förstå att det är svårt inom sjötrafiken att strama åt 

allt på en gång. Jag har lite svårt att förstå att vägunderhållet ska ha 240 000 

euro till.  Redan i april visste man om att det var mycket snö och det var halt. 

Nog borde det ha gått att spara 240 000 euro med lite god vilja från trafikav-

delningens sida. Under perioden oktober- december kan det vara varmt och 

fint och då behövs det inte någonting. Kanske man kan spara den här sum-

man då? 

Finansutskottet borde åtminstone granska den delen och se hur det egent-

ligen har skötts. Det var allt, fru talman. Tack. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Vi inom frisinnad samverkan är helt överens med kol-

legan Karlsson om nödvändigheten av att utveckla och skapa förutsätt-

ningar för livsmedelsklustret och om dess betydelse. Vi är också helt 

överens om huvuddelen av investeringsstöden. Vi hade en insändare i 

dagens tidningar som visar på en enormt fin satsning som är bra för hela 

Åland. Det är en investering på över 1 miljon där man har fått 500 000 

euro i stöd. Det är bra. Den frågeställningen som vi har ställt är om alla 

stöd, som givits är lika högt värda, produktiva och brådskande ska ligga 

på samma nivå? Det här är för vår del inte någon svartvit fråga. Det är 

frågan om att alla pengar som man har delat ut och avser att dela ut 

borde delas ut i den omfattning som man önskar. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Stödpolitiken är inte någonting enkelt. Det är inte alltid 

enkelt att rikta rätt. Det ligger liksom i sakens natur. Jag minns så väl 

när det gavs stöd till spannmålstorkar, antagligen något för mycket stöd, 

den tiden fick man 600 euro per ton för spannmål, idag får man 100 

euro. Man kan ju säga att det var synd att man gav stöd. Men det var den 

tidens tro. Det är samma sak idag.  

De pengar som man senaste tid har beviljat så kom man ganska sent i 

gång med ifrån jordbrukarhåll. Man blev faktiskt politiskt orolig om 

jordbrukarna verkligen ville satsa? Därför jobbas det på näringsavdel-

ningen ganska intensivt med detta. Sedan gick proppen ur och det kom 

många som var villiga att satsa, därav tog pengarna faktiskt slut. Det kan 

hända att man borde ha gjort på ett annat sätt. Ser man till vad man har 

gjort så tycker jag att pengarna är välriktade, de flesta, det kan finnas 

undantag. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det är viktigt att vi skulle komma till en diskussion med 

åländsk center som skulle vara så här balanserad. Så att vi kan skär-

skåda alla skattepengar som går ut på detta kritiska sätt ur den syn-

punkten att vi måste skapa mera produktion och högre förädlingsvärden 

på Åland. Vi ska vara med och hjälpa till när det gäller konkurrensen 

med omkringliggande regioner som det kräver. Med den generella bi-

dragspolitiken är vi också tvungna på grund av nedtrappningen i EU-

stöd systemen. Vi måste beakta det mera kritiskt än vad vi har gjort tidi-

gare.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det känns skönt att ltl Jansson kallade mig för balanserad. 

Jag känner mig inte så själv ibland när jag står här uppe. Det känns ju 

bra. 

Jag delar ltl Janssons åsikter till mångt och mycket. Jag tror ltl Jans-

sons minne hur det var förr lever kvar. Det kanske var en tokig stöd tid. 

Det är lite annorlunda nu. Ser man till det senaste programmet så är det 

just ämnat att riktas till vår förädling. Ser man vad man har gett pengar 

till så har det till 95 procent gått till förädling i olika grader. Allting är ju 

en förädling, paketering är också förädling. Nog är man på rätt bog. Det 
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känns bra att vi kanske är hyfsat överens. Det är kanske bra att den här 

debatten hålls så att vi alla kommer till samma mål.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Det var många intressanta synpunkter. I princip håller 

jag med mycket som ltl Runar Karlsson säger. Det var lite förvånande 

när han säger att kostnaderna för avbytarservicen nu halveras. I min 

budget står det att beloppet ska höjas med 150 000. Det blir 786 000. I 

fjol var beloppet drygt 840 000. I min matematik är det inte halvering, 

utan det är en minskning med tio procent. Jag undrar om det är någon-

ting här som inte riktigt är i balans?  

Det andra som jag förvånar mig över är när ltl Karlsson säger att sjö-

trafikens anslag ökar med 1 miljon. I min budget står det 730 000. Det 

är alltså en skillnad på 270 000. Kanske vi skulle kunna få en precise-

ring? Vad har ltl Runar Karlsson egentligen för siffror? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Det står i budgeten på sidan 11 att den totala årskostnaden pla-

neras i enlighet med den nya lagen 500 000 euro. Det var de siffrorna 

som jag hänvisade till. I bokslutet år 2008 gick det ungefär 940 000 

euro. I mina ögon är detta en halvering. Det beror ju lite på hur man lä-

ser det. Men det är ju ganska nära. 

Jag sade att det var 1 miljon för hela trafiken. Det gäller också vägun-

derhållet samt lite till. Det är till och med över 1 miljon i ökade driftsut-

gifter. Kanske jag var lite otydlig, men det var detta jag menade. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

När det gäller avbytarservicen så kan man ju inte å ena sidan använda 

sig av bokslutssiffran som norm och sedan något planerat anslag som 

kräver lagstiftning och att lagtinget kan ena sig om det. Jag är en av dem 

som hoppas att avbytarservicens kostnadsanslag minskar. Om ltl Runar 

Karlsson håller fast vid 500 000 euro så är vi en bit på väg.  

Ytterligare borde driftskostnaderna kunna minimeras på lång sikt om 

man satsar mera på investeringsstöden så att man får konkurrenskraf-

tiga gårdar. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det var också ungefär så som jag sade i anförandet. Ser man 

i årets budget så står det ett 940 000 i utgifter för avbytarsystemet, 

2008 i bokslutet. Det är ett faktum. Om de siffrorna är rätt eller inte 

men jag läser dem så. Det är faktum att 500 000 gäller i och med lag-

stiftningen från 2011 eller 2012. Om behovet minskar sedan i framtiden 

så ska det fasas ner, givetvis. Man kan satsa de här pengarna på investe-

ringar i stället. När man pratar med de stora aktörerna så vill de inte ens 

ha avbytare. Det är en naturlig ned fasning, så som jag ser det. Man kan 

inte göra alla förändringarna på några få år. Det drabbar trots allt män-

niskor. Som allt annat måste det ske långsamt. Det är som sagt en fan-

tastisk nedgång hittills, som jag läser det i alla fall. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Jag tycker att det var intressant och också i mina öron ett 

balanserat anförande som ltl Runar Karlsson höll. Jag kanske begärde 

replik lite för tidigt. Jag noterade att i början av ltl Runar Karlssons an-

förande pratade han om behovet av en ansvarsfull ekonomisk politik. 

Just då tänkte jag att det är väl få i den här salen som har så stor erfa-

renhet från trafikavdelningen som ltl Runar Karlsson. Jag undrade hur 

han såg på anslagen när det gällde väghållningen och skärgårdstrafiken. 

Ltl Karlsson sade sedan i avslutningen av sitt anförande att han ställer 

sig precis lika frågande som jag gjorde i mitt anförande senaste gången 

det här ärendet var upp. Varför kan man inte ha lite framförhållning och 

inse hur saker och ting är redan i mars? Då hade man ju kunnat spara in 

de här pengarna, men tydligen inte. 

I övrigt tycker jag att det är viktigt att hålla arbetsplatserna på lands-

bygden. Jag håller helt och hållet med resonemanget om livsmedels-

klustret. Jag återkommer till det i nästa replik.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Ltl Runar Karlsson resonerar kring avbytarservicen att man 

successivt kan trappa ned och att man i stället ger investeringsstöd. En 

insändare i dagens båda tidningar var ett utmärkt exempel på vad vi har 

menat i vår finansmotion. Är det här uttalandet ett resonemang som ltl 

Karlsson stöder? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag har inte läst dagens tidning. Jag vet inte exakt vad som 

står där. Läser man EU:s jordbrukspolitik har man sagt att man ska in-

vestera sig till konkurrenskraft till 2013-2014. Man kommer säkert att 

fortsätta efter det, men samtidigt ska man fasa ut driftstöd. Så är det 

med detta. De stora ladugårdarna säger i alla fall att de inte vill ha avby-

tare. Det blir då en konsekvens att man kan fasa ner det. I dagens eko-

nomiska värld måste man ju välja. Jag väljer hellre investeringspengar 

än sådana driftpengar som man kanske kan klara sig utan. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

För att få till stånd en utveckling så måste man ju uttryckligen säga att 

de kommande investeringsstöden som ska upptas, och som det nu ska 

skrivas nya strategier för hur de ska användas, måste riktas till mjölknä-

ringen. Annars får man ju inte kopplingen mellan avbytarsystemets 

minskning i relation till investeringsstöden.  

Ltl Karlsson undrade var vi ska ta pengarna ifrån? Vi ska inte ta 

pengarna från sjukvården, det håller jag helt och hållet med om. Hur ser 

ltl Karlsson på möjligheten att omfördela inom de medel som idag totalt 

sett riktar sig till jordbrukssektorn? Eller ska det komma tilläggsanslag 

från någon annanstans? Varifrån, om man nu absolut inte kan gå till 

banken?  
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Vi ska inte gå till banken, det är min åsikt. Vi måste ju för-

söka hålla oss inom de ramar som lagtinget tilldelar. Det är det första 

kriteriet. Jag vet att näringsministern har framfört ett erbjudande att 

han var villig att dra ner driftskostnaderna för näringsavdelningen till 

förmån för investeringar. Det föll inte heller i god jord. Det är ett bra ex-

empel. Jag upplever att det inte är investeringar och överföringsutgifter 

som är problem för landskapets ekonomi. Det är driftsutgifterna i hu-

vudsak som är det största problemet. Näringsavdelningen är väl den 

enda avdelningen som har minskat rejält. Ändå går man hårt åt avdel-

ningen hela tiden. Avdelningen kanske har gjort sitt snart. Kan man 

minska och behålla klustret så då gör man det förstås. Diskussionen 

kanske borde tas på ett bredare perspektiv.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Englund, replik 

Fru talman! Jag vill bara kort understöda det som Runar Karlsson sade. 

Jag håller helt med vad gäller Godby Center som man är beredd att 

sälja. Jag håller med vad gäller investeringsstöden. Jag tror inte jag hade 

kunnat säga det på ett bättre sätt, tack Runar. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Slotte 

Fru talman! Det verkar som om ltl Runar Karlsson har tittat i mina papper. Vi 

kommer kanske att prata om samma sak. Jag ska försöka nyansera det lite 

annorlunda.  

Fru talman! I dessa strama budgettider måste man spara smart. Därför är 

det viktigt att landskapet fortlöpande ser över sitt lokalbehov så att man inte 

betalar pengar för lokaler som man inte har användning för. Behoven föränd-

ras ständigt och min uppfattning är, av den anledningen, att landskapsrege-

ringen gör klokt i att minska sitt ägande i Fastighets AB Godbycenter. I dessa 

lokaler betalar landskapet exempelvis hyra/vederlag för utrymmen som står 

tomma, dvs det tidigare Godmans. 

Ett minskande av ägandet i Godbycenter, genom försäljning av aktier som 

berättigar till nyttjande av Godmans, bör dock inte i diskussionerna sam-

manblandas med frågan om hälsocentralens och polisens lokalisering i 

Godby. Dessa frågor inte har med varandra att göra. Hälsocentralen har stor 

betydelse för alla som bor på norra Åland. 

Fru talman! Det har debatterats mycket om investeringsstöden den här 

remissdebatten. Vi vet nu att stöd inte kommer att beviljas i den här tilläggs-

budgeten. Därför, fru talman, vill jag se framåt. Vi har ju en ordinarie budget 

i kraft om ca 3 månader. Jag förutsätter att landskapsregeringen föreslår till-

räckligt stort stöd i nästa års budget för att, dels trygga förädlings- och livs-

medelsindustrins verksamhet, dels producenternas produktivitet, dvs att de 

kan leverera ännu mera råvaror till förädlingsställena.   

Fru talman! Jag ska försöka förklara varför. Jordbruket har genomgått 

stora förändringar. Antalet mjölkgårdar på Åland har halverats vid varje årt-
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ionde. För 40 år sedan var gårdarnas antal knappt 900 och nu är de nere i 

drygt 50. Ändå producerar dessa 50 gårdar lika mycket mjölk som alla 900 

gårdar tillsammans producerade för 40 år sedan. Detta om något säger vilken 

enorm utveckling och rationalisering mjölkgårdarna genomgått. Stora sats-

ningar i form av maskiner och byggen har gjorts för att få lönsamhet i mjölk-

produktionen.  

Fru talman! Vem vågar göra stora nysatsningar i framtiden utan investe-

ringsstöd? Vi behöver ungdomar som även i framtiden investerar i moderna 

anläggningar. Det finns unga bönder som skulle vilja bygga ladugårdar. Hur 

länge väntar unga människor? De unga har alltid brått. Det är en utopi att tro 

att någon som lagt ner sin djurhållning skulle börja på nytt.  

Något som också har stor betydelse när det gäller att hejda minskningen av 

antalet mjölkgårdar är ett väl fungerande avbytarsystem. Minskar mjölkpro-

ducenterna kontinuerligt, vad händer då med mejeriet? Svaret är ganska en-

kelt. Ingen mjölk – inget mejeri. Som sades i tidigare replik ber jag också le-

damöterna läsa en insändare från Östergårds mjölk. Det är en bra beskriv-

ning v hur investeringsstödet fungerar och vilka ringverkningar det har.  

Fru talman! På samma sätt som mjölkproduktionen drabbas av uteblivna 

stöd drabbas även köttdjursproduktion, potatisodling och frukt- och grön-

saksodling m.fl.  

För att klara framtidens utmaningar krävs fortlöpande investeringar i be-

fintliga och nya anläggningar. I det sammanhanget är det viktigt att de 

åländska stödsystemen är lika förmånligt som hos våra konkurrenter.  

Fru talman! Hela livsmedelsklustret som sysselsätter ca 1500 personer är 

hotat om inte primärproducenterna och företagen genom stöd ges förutsätt-

ningar att rationalisera verksamheten.  

Det är viktigt att vi som politiker kan förstå de problem och utmaningar 

som nu, och i framtiden, väntar för att kunna hjälpa till så t.ex. slakteri och 

mejeri har en tryggad verksamhet framöver. 

Därför, fru talman, förutsätter jag att det finns ett tillräckligt stort investe-

ringsanslag i 2011 års budget och även i framtiden, när behov finns, för att 

därmed trygga vårt livsmedelskluster på sikt. Det menar jag är att spara 

smart. Tack.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Det är samma sak här. Det är lätt att hålla med allt som ltl 

Slotte säger angående vikten av livsmedelsklustret och investeringsstö-

det när det gäller att få helheten att fungera.  

Det gör mig lite fundersam när han säger att han förutsätter att det 

finns investeringsstöd i ordinarie budgeter. Om inte jag missminner mig 

så förutsatte ltl Slotte precis samma sak när vi diskuterade den här frå-

gan i november 2009. Han förutsatte att det skulle finnas investerings-

stöd i den tilläggsbudget som vi diskuterar idag. Frågan är hur länge 

man kan stå och förutsätta att någonting ska finnas som inte finns. Hur 

får man ut budskapet till näringen att det kommer att komma anslag? 

Hur får man ut budskapet att det fortfarande finns en politisk vilja att 

satsa på den här näringen? Viljan finns fortfarande. Det går inte bara att 

förutsätta, man måste också uppfylla det som man hoppas och förutsät-

ter sig.  



  

  229 

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Exakt vilket ord jag använde senast jag pratade i den här 

frågan kan jag inte säkert säga. Jag förutsätter och har den uppfattning-

en att klimatet i den här frågan har ändrats. Jag har kommit fram till att 

det kommer att beviljas stöd i nästa års budget, om det finns välmotive-

rade ansökningar.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag håller med ltl Slotte att klimatet har ändrats. Jag tror att vi avläser 

klimatet på lite olika sätt. När vi diskuterade den här frågan i november 

var liberalerna ett parti som ställde upp för jordbruksnäringen och 

hjälpte mycket till så att man fick lite positivare tongångar än vad som 

rådde då. Jag håller med om att klimatet har ändrats, men tyvärr inte till 

det bättre. Ltl Slotte och jag får väl förutsätta tillsammans. Problemet är 

att näringen behöver ha mera tydliga villkor att arbeta efter än att ltl 

Slotte och jag förutsätter att det ska komma investeringsstöd någon 

gång igen.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Om jag förutsätter det så betyder det inte att jag som ensam 

person kan lova någonting. Det är min högsta vilja och önskan att det 

skulle bli på det sättet. Jag tror mig veta att vi kan nå fram till målet i 

den här frågan angående investeringsstöd.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Fru talman! Det har varit mycket diskussion om investeringsstödet. Jag 

har följt det på sidan om eftersom jag inte har varit här de senaste da-

garna. När det gäller investeringsstödet har inte jag och vårt parti några 

stora problem när det går till produktiva investeringar och till sådant 

som gör jordbruket mer rationellt. Den linjen stödde jag också när jag 

satt i landskapsregeringen. Lite bekymmer har vi med de generella stö-

den.  

Man måste ta ett helhetsgrepp på jordbrukspolitiken och också titta 

på stödodlingen i form av vall. Det finns mycket arealer som skulle 

kunna gå till sådant som blir produktivt t.ex. potatis till chipsen, mera 

areal åt de mjölbönder som behöver, lökodlare osv. När man ger stöd till 

vallodlingen så blir det kontraproduktivt. Det blir inte i produktion och 

det tar bort för dem som vill satsa. Jag skulle vilja ta ett större grepp i 

frågan än bara investeringsstöd.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Angående generella stöd så kan ju inte något vara generellt, 

att så fort man har skickat in ansökan så har man fått stöd. Nog ska det 

prövas.  

Angående vallodlingen så är det viktigt att det finns en växtföljd i 

jordbruket. Man måste ha någon typ av vall eller någon annan gröda 

emellan. Vall är också mat. Korna äter vall så att det blir mera mjölk till 

mejeriet. Det är många gårdar med stora besättningar som inte har möj-

lighet att ha vall på sina egna marker utan de ordnar det på annat sätt.  
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Ltl Jörgen Strand, replik 

Fru talman! Jag har inte några problem när man odlar gräs till djur. Då 

kommer det ju i produktion. Jag har inte några problem med att man 

måste ha en viss växtföljd för att få produktiv mark. Går man på ÅSUB:s 

statistik och tittar så finns det alltför mycket som inte är i produktion 

när det gäller växtföljd eller djurhållning. Det är den biten jag vill ha 

bort. Cirka 10 procent av arealen går idag till gräsodling, man slår gräset 

och man lyfter stödet. Det kommer inte det åländska livsmedelsklustret 

tillgodo. Det är det som jag är kritisk till. Vi försökte i förra regeringen 

ändra på åldersgränsen i det här programmet för att komma en bit på 

vägen. Vi försökte också stöda på andra sätt för att få den här marken i 

produktion. Mycket av den här marken kunde t.ex. gå till potatisodling, 

vilket gör att Chipsen får in mera potatis. Jag skulle vilja ta den här hel-

hetssynen, speciellt för kommande programperiod. Man bör redan nu 

börja titta på den här biten.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Jag kan inte direkt säga vilka typer av vallar som ltl Strand 

siktar in sig på. Om det är vall så då är det mat till djur. Jag vet att det 

finns vilda åkrar, naturbeten och dylikt som kan finnas med i det sam-

manhanget. Jag är inte bekant med vilka arealer och vilka mängder det 

är. Visst är det viktigt att det som odlas på åkarna ska skördas och ätas 

upp av människor eller djur. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Fru talman! I tilläggsbudgeten finns det några poster inom mitt ansvarsom-

råde som jag tänkte passa på att belysa. 

Ett av områdena är skyddsbärgningen som har 113 000 euro i tilläggsan-

slag. Det rör sig om lasten i det så kallade champagnevraket, formellt be-

nämnt M1FÖ403.3 Jag ska passa på att beskriva en del av processen som har 

skett så här långt.  

Bakgrunden tror jag att lagtinget har en ganska god bild av. Det påträffa-

des ett fynd i medlet av juli. Man misstänker att fyndet innehöll champagne 

och att det till och med kunde röra sig om världens äldsta champagne.  

Till vår hjälp har vi ifrån landskapsregeringens sida haft många experter. 

Ett av de största champagnehusen har bistått oss med både munkskänk och 

marknadsförare. Vi har också haft tillgång till historiker. Senare har vi även 

haft, som också har framkommit av media, kontakter med svensken Richard 

Juhlin som är världsmästare när det gäller att känna igen olika champagne 

och årgångar. Vi har också utvecklat ett fantastiskt samarbete med Kalmar 

läns museum. Där har vi hittat ett samarbete och vi har också kunnat få del 

av tjänster från deras kanske skickligaste konservator. Vi har ytterligare 

också, efter referenser, fått tag på dykare som har mycket goda papper och 

har erfarenheter av mycket snarlika uppgifter, kanske inte exakt samma sak 

eftersom det inte är lätt att hitta exakt samma arbetsuppgifter.  

Att hantera den här frågan är ett mycket spännande uppdrag. Den som 

känner till champagne och den ädla dryckens leverne så vet att varje flaska 
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lever sitt liv och utvecklas. Det finns väldigt mycket att ta hänsyn till och lära 

sig kring det här ärendet.  

Landskapsregeringen har fattat beslut om att lasten i galeasen ska skydds-

bärgas. Det var ett mycket krävande uppdrag som dykledaren, som också 

hade hand om förundersökningen, fick till sitt uppdrag. Under den här 

skyddsbärgningen upptäckte man många spännande saker och även någon-

ting som senare konstaterades att var öl.  

Champagneflaskorna, som nu är bärgade, håller just nu på att genomgå en 

okulär besiktning. Ölen analyseras också. Inom kort kommer vi att komma 

med ett förslag om hur vi ska hantera fortsättningen. 

Jag kan också informera lagtinget om att i fredags kom det in en anhållan 

från företaget Stallhagen som är intresserad av att också engagera sig den här 

produkten.  

Många andra spännande föremål har också hittats i den här galeasen bland 

annat kaffe, vindruvor och mycket annat. För att hantera den här frågan 

krävs en stor bredd. Man behöver ha arkeologisk kunskap, marknadsförings-

kunskaper, kulinariska kunskaper, man behöver kunna använda de sociala 

medierna och man behöver ta vara på fyndet ur turistisk synvinkel osv. Där-

för har också landskapsregeringen tillsatt en arbetsgrupp, där de finansiella 

kompetenserna, de näringspolitiska kompetenserna och andra kompetenser 

finns, som ett stöd för oss som sist och slutligen har ansvar och fortsättnings-

vis håller i och fattar besluten kring ärendet. Jag menar då museibyrån, ut-

bildningsavdelningen och jag som ansvarig minister. 

Vi anhåller om 113 000 euro i tilläggskostnader. Vi har redan använt av de 

80 000 som finns budgeterat för undersökningsarbete på museibyrån. Vi har 

gjort en prioritering, annat undersökningsarbete har nu fått stiga åt sidan för 

denna icke planerade undersökning och icke planerade fynd.  

Jag håller med alla som tycker att det här är hiskeliga pengar. Samtidigt 

vet man hur en skyddsbärgning går till. Det rör sig om ett stort antal männi-

skor som ska engageras, det är mycket speciell kompetens. Det är otroligt 

krävande uppdrag. Det är lite sikt, man ska kunna dyka och samtidigt vara 

fingerfärdig och med klumpiga handskar kunna hantera känsliga produkter. 

Man ska samtidigt vara på ett mycket stort djup som också kräver sitt av fysi-

ken. Och man behöver mycket tillbehör för att man överhuvudtaget ska 

kunna vistas i vattnet som dykare. Man dyker också under väldigt stor tids-

press. Det är därför som man måste vara så många eftersom varje dykare 

bara kan vara en kort stund på ett sådant djup. Förutom att bärga själva flas-

korna ska de också transporteras och förvaras. Det har krävts mycket kompe-

tens hela vägen och många extra människor har behövts för att det här ska gå 

så lyckosamt som möjligt.  

Det är också extra spännande men samtidigt också krävande i det här upp-

draget att det inte finns någon att ta modell efter. För det är ingen som har 

gjort det här förut, vi är först. Det är vi som kommer att bli modellen för 

kanske något annat fynd i framtiden. 

Vi kan enas om att landskapet nu har en skatt som vi ska förvalta på bästa 

sättet. Kommersialiseringen av skatten är under beredning. Många diskuss-

ioner har förts kring hela fyndet. Det är väldigt spännande och samtidigt 

mycket glamoröst och positivt att diskutera champagne. Man blir också inspi-

rerad till många upplägg om vad man kunde göra, om det visar sig att vi har 

världens äldsta champagne. Jag har i alla fall inte hört någon som tycker att 
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det skulle vara klokt att spara och konservera samtliga flaskor, även om man 

vill raljera till den ytterligheten. Inte ens i de fall där man är väldigt musealt 

intresserad har jag hört att någon har sagt att alla flaskor ska sparas för all 

framtid. Det finns nog en överenskommelse om att flaskorna ska avyttras och 

användas. Här är det också väldigt viktigt att vi tar våra experter till hjälp 

som grund för vårt beslut. Det är väldigt noga nu att vi inte lägger ribban för 

lågt. Vi har ett estimerat värde just nu, men flaskorna kan vara olika. Vi be-

höver nu också göra upp en genomtänkt plan för att få ut mesta möjliga per 

flaska när det gäller ekonomi och också för lång tid framöver.  

Det här är ett udda ärende, som jag sade. Det är en mycket spännande 

uppgift som samtidigt har varit krävande. Ingenting, av de uppdrag som 

kanske har krävts av våra tjänstemän i det här ärendet, finns i någon befatt-

ningsbeskrivning inom den offentliga förvaltningen. Det finns ingenting att ta 

modell efter. Jag måste verkligen säga att jag är mycket stolt över hur förvalt-

ningen har hanterat den här frågan. Jag möts också av att man är imponerad, 

både när vi talar med champagneexperter och också med personer som är 

engagerade i den här frågan, över hur man har hanterat frågan. Det känns 

mycket bra. 

Fru talman! Till sist kort om gymnasiereformen, där äskar vi om medel för 

att tillsätta en planerare. För att redan nu, trots att inte lagen är godkänd 

ännu, men vartefter vi känner efter hur diskussionerna går här i lagtinget, få 

tillåtelse att tillsätta en person som skulle börja med planeringen av det här 

arbetet. På det sättet skulle vi kunna ha nästan ett år att förbereda genomfö-

randet av den här förändringen. Vi tror att det både är nödvändigt och klokt 

att börja så tidigt som möjligt. 

Jag kan också säga äntligen när det gäller att anordna en utbildning i 

grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och busschaufförer. För att vi ska 

kunna genomföra den utbildningen i mars 2011 så kommer vi också att vara 

tvungen att lägga in ett anslag i budgeten för 2011. Innan detta behöver vi 

också ha en person, under relativt kort tid, som planerar utbildningen, vilket 

vi behöver få medel till. 

Alldeles sist, de medel som äskas för validering och nätpedagogik bygger 

på budgeteringsmisstag. Jag hoppas att finansutskottet hör finanschefen för 

att få en bra utredning på detta, så att man får redogjort för sig vad som är 

grunden till det här budgeteringsmisstaget. Jag klarar inte av att, på ett en-

kelt och pedagogiskt sätt, redogöra för de budgettekniska orsakerna som le-

der till att det här anslaget finns med här i budgeten idag. Tack, herr talman. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Det är väldigt roligt att höra att champagnefyndet sköts på 

bästa sätt och att det tas tillvara helt yrkesmässigt. Vicelantrådet Britt 

Lundberg är värd allt fick beröm för det. Det sätter Åland på kartan på 

ett alldeles speciellt sätt. Man får bara hoppas att den bärgande lasten 

bevaras på ett sådant sätt så att kvaliteten inte försämras. Om ett fartyg 

ligger på 50 meters djup så är det omgivande trycket cirka fem atmosfä-

rer, vilket är lika mycket som det kanske är inne i flaskan. Uppe vid ytan 

blir i tryckskillnaden väldigt stor. Jag hoppas att flaskorna verkligen är i 

bra skick. 
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Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack för det herr talman! Visst är det fantastiskt och visst har det satt 

Åland på kartan. Senast som jag kontrollerade, via en enkel sökning på 

Internet, gav sökorden Åland och champagne 272 000 träffar. Visst är 

det ju helt fantastiskt vilken genomslag detta har givet. Det är inte bara i 

Europa utan det runt om i arabvärlden och i Kina och på alla möjliga 

ställen som ger träffar och där man idag känner till att det finns ett fan-

tastiskt fynd här på Åland.  

En väldigt stor uppgift för oss är nu att gemensamt hålla den här 

historien levande. Det är en viktig förutsättning, enligt experterna, för 

att bibehålla värdet och inte slumpa iväg alla flaskor på en gång utan att 

faktiskt sprida ut det här på ett klokt sätt. 

När det gäller kvaliteten och bevarandet av flaskorna så har vi vänt 

oss till all kompetens vi bara har kunnat få och vi har följt deras råd till 

punkt och pricka. Den okulära besiktningen är nyligen genomförd och 

flaskorna verkar vara alldeles i skick. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det var intressant att få höra ministern redogöra lite för 

champagnevraket och det som vi ska satsa närmare 200 000 euro på. 

Det är ju många här i lagtinget och bland Ålands folk som ifrågasätter 

den här kostnaden, men samtidigt förstår att det här är en otrolig skatt 

som vi måste ta vara på. Jag har i mitt anförande ifrågasatt att man i 

budgeten bara skrivit tre rader om detta. Man borde ha lagt ut lite av 

den här texten som ministern nu lade ut här i plenum och informera om 

de här sakerna. Om inte ens de egna regeringsledamöterna vet att man 

lagrar champagnen på rätt sätt så föreligger det nog ett informationsbe-

hov. Jag hoppas att finansutskottet kanske kan förbättra informationen 

något. Minister sade i en replikrunda att det inte enbart är 113 000 euro. 

Det är också 80 000 euro av de befintliga anslag som ska användas, eller 

hur?  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Det är alldeles korrekt, herr talman. Det är en omdisponering av befint-

liga medel plus ett tilläggsanslag. Jag håller med om att vi kanske borde 

ha skrivit att vi också använder dessa befintliga anslag. Om man tänker 

på budgettekniken så används de pengarna i det syfte som de redan är 

godkända för att användas. Därför skulle man inte behöva beskriva det 

igen. Det är klart att det är alltid bra att informera mycket. Ibland ska 

texter hållas nere osv. Jag kan bara konstatera att ltl Sundman skulle ha 

uppskattat om vi skulle ha skrivit mera i texten. Nu hade vi inte gjort 

det, vilket jag beklagar i så fall.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Som ministern sade så är det viktigt att ta vara på PR-

effekten av det här fyndet och förvalta detta på bästa sätt för varumärket 

Åland, för turismen och för alla bieffekter som det medför. Det är också 

viktigt att ta ett officiellt tillfälle i akt för att beskriva saken i ett sådant 
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viktigt dokument inför parlamentet. Jag tror att vicetalmannen har för-

sökt vad man har förmåga till men det kanske inte alltid blir rätt när 

man försöker med en sådan här knapphändig information. Om finans-

utskottet bekantar sig med det här och skriver lite i sitt betänkande så 

kan det kompensera.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Att formulera saker på rätt sätt är inte alltid så en-

kelt. Det kan lätt missförstås. Jag hörde här i debatten att någon tyckte 

att man borde skriva in att man ska ha lika mycket pengar tillbaka vid en 

försäljning. Det motsätter jag mig av den orsaken att redan där skulle 

man då att kunna tolka ut en förväntad försäljningssiffra på flaskorna 

innan vi har hunnit tänka färdigt på den saken. Det är en balansgång att 

hålla den här informationen på rätt nivå, den ska vara tillräcklig men 

ändå inte förstöra storyn. Jag berättar gärna samma sak en gång till i fi-

nansutskottet. Finansutskottet kan sedan göra bedömningen om man 

ytterligare vill beskriva det här. Det är säkert i sin ordning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Tack, herr talman! Jag vill ställa mig till dem som tackar ministern för 

en utförlig presentation av hur arbetet med champagneflaskorna går till. 

Det som stod i själva budgeten var väldigt knapphändigt. När man sitter 

på sidan av är det svårt att förstå vad det handlar om. Det känns som om 

det finns en viss överorganisering hur man sätter ihop de här grupperna. 

Jag har inte heller den fulla insynen i det. Med den reservationen är det 

utgångspunkten för min åsikt.  

Jag har funderat en hel del kring försäljningen av flaskorna. Det 

handlar om alkoholhaltiga drycker. Det måste ju ställa till en hel del be-

kymmer att hämta hem de här pengarna för annat än värdet som vi får 

rent marknadsföringsmässigt. Att kunna omsätta det som nu är en alko-

holhaltig dryck med tanke på det regelverk som vi ha med spritmonopol 

och liknande.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! På ett sätt tycker jag att ltl Ehn besvarade sin egen fråga. 

Det är en mångfacetterad fråga där vi som är föredragande och beslu-

tande inom det här ärendet också till vissa delar kan behöva hjälp av 

annan expertis och deras nätverk. Den här gruppen är tillsatt för att bi-

stå oss med kompetens i juridik, ekonomi, näringspolitik, kommunikat-

ion och arkeologi. Utöver detta pågår också en diskussion kring alkohol-

politik. Vi har inte satt in den kompetensen i den här gruppen. Men i 

vilket fall som helst kan man kommunicera med varandra och också ut-

reda detta, precis som med andra frågetecken som dyker upp på vägen. 

Det är få delar av det här beslutet som är väldigt enkelt och som man 

bara kan ta i en handvändning. För varje mått och steg som ska tas så 

dyker det upp tre nya frågor. Så får man gå tillbaka och utreda dem yt-

terligare. Hittills har det gått väldigt bra att få svar på alla frågor. De be-

slut som vi har fattat har känts rätt och trygga. 
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Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det är säkert så att ärendet i sig är komplicerat och man 

behöver den här inputen från olika delar i förvaltningen. Så är det ofta 

med ganska många frågor som behandlas. Det är väl egentligen ytterst få 

frågor som rullar genom förvaltningen utan att man behöver hjälp ifrån 

olika delar. Mina dubier har funnits om man verkligen behöver tillsätta 

en grupp. Jag har en känsla av att vi ibland överorganiserar genom att 

skapa nya sätt att hantera olika frågor och inrättar olika typer av organ. 

Man borde i stället ha en funktion som jobbar utgående från att man ska 

behandla det ganska normalt. Man ska kunna ta hjälp av den expertis 

som man behöver vid de tillfällen som behövs.  

Men som sagt, sittande på sidan om är det svårt att definitivt kunna 

säga hur det här ska göras. Utifrån sett så har det ansetts något väl över-

dramatiserat. Det kanske också har ingått i detta att det skapar upp-

märksamhet kring det hela. Vad vet jag?  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Principen och ansvaret för det här ärendet åligger mig, ut-

bildningschefen, i det fall som det fattas beslut på tjänstemannanivå, 

och museibyrån som föredragande. Detta har inte någon ruckat på, det 

hålls kvar. De här personerna i gruppen sitter inte och jobbar med det 

här ärendet dagarna i ända. De finns som en mejlgrupp som man ställer 

frågor till och som man tar hjälp av. Man sammankallar gruppen, hela 

eller delar av den, vid behov när man behöver hjälp. Jag uppfattar inte 

att detta är överorganiserat eller att det på något sätt tar arbetstid av de 

här personerna. Det är ganska viktigt att en och samma person som ger 

den juridiska rådgivningen har grunderna i det här ärendet, så att man 

inte behöver informerar på nytt för varje person. Jag tycker nog att det 

här samarbetet har fungerat ganska bra. Det är för att underlätta sam-

ordningen som de här personerna är tillsatta, som det står här.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Vad beträffar champagnen så önskar jag landskapsrege-

ringen lycka till på den färden. Jag hoppas att man kan dra största möj-

liga nytta av fyndet. 

Min fråga gäller gymnasieskolan. Nu ska en av den största reformen 

av gymnasialstadiet genomföras på mindre än ett år. Man äskar om en 

tilläggsresurs på 60 000 euro för att jobba vidare med det här. Man kal-

lar det för planerare, vilket kanske skulle behöva en förklaring. Det 

handlar ju om att verkställa, ta fram förordningar, reglementen och in-

struktioner.  

Jag tog upp detta i debatten senast; varför väljer man att göra detta 

till ännu ett projekt istället för att utnyttja den ordinarie personal som 

man har idag? Det här arbetet kräver att man är oerhört insatt i hur de 

olika delarna av utbildningssystemet fungerar. Varför tillsätter man inte 

de tjänster som man har tomma idag? 
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Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Den här planeraren är tilltänkt från hösten men också från våren 2011. 

Det är mycket relevanta frågor som ltl Gunell ställer. Det är av högsta 

vikt att se vilka sökande det kommer till det här uppdraget, om den här 

kompetensen finns. Jag har själv ställt mig frågande till varför inte 

tjänsterna har tillsatts. Jag är inte med själv politiskt och tillsätter de 

här tjänsterna. Sedan 1 september är byråchefstjänsten ledig på utbild-

ningsavdelningen. Till årets slut har man löst det med att vikarien sköter 

det. Varför den inte är lediganslagen kan jag inte svara på, för jag har 

inte fått svar på den frågan själv. Varför man har valt att tillsätta en pla-

nerare är att man upplever att det under en koncentrerad tid behövs en 

person som faktiskt kan vikas för att arbeta enbart med den här frågan 

för att få det gjort. Yrkesutbildningsbyrån är en sådan omfattande byrå i 

dagens organisation att den tenderar att drunkna i alla möjliga andra 

ärenden som finns.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Vi får säkert diskutera det här vidare under behandlingen i finansutskot-

tet. Det är väldigt viktigt att man utnyttjar de här pengarna så effektivt 

som möjligt. För att kunna ro det här i hamn så krävs en mycket, mycket 

insatt resurs. Därför kanske man måste använda de här pengarna, inte 

så att man kanske knyter det bara till en person utan de kanske kan an-

vändas för projektgrupper och annat som kan behövas.  

Jag tycker att man hellre ska rekrytera ordinarie tjänstemän som 

princip, än att gå in för tillfälligheter. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Jag kan hålla med om att de ordinarie tjänsterna bör tillsättas i den mån 

man konstaterar att man behöver dem. Jag antar att svaret, som jag 

kommer att få från avdelningen, är att man håller på att arbetar med en 

omstrukturering av hela avdelningen som också ska ske i samband med 

gymnasiereformen. Man vill därför se vilka tjänster man behöver. Där-

för tillsätter man inte någon ny tjänsteman nu och sedan omorganiserar 

och fattar det beslutet om någon månad. Det är antagligen svaret på ltl 

Gunells fråga.  

Jag har uppfattat att det är därför som man också föreslår planerare, 

vilket jag i min tur har fört fram. Argumentet är att detta ska skötas ef-

fektivt och koncentrerat. Vi är alla medvetna om man behöver här och 

nu och fokusera på detta ärende för att det ska lyckas på bästa sätt. Det 

finns inte mycket tid att bli distraherad av andra ärenden när det gäller 

utvecklingen av gymnasieskolan. Vi behöver faktiskt lägga koncentrerat 

krut på att ta alla mått och steg som behövs. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Veronica Thörnroos  

Herr talman! Bästa ledamöter, jag tänkte i mitt anförande ta upp två olika ut-

giftsanslag på trafikavdelningen. Det ena är drift och underhåll av vägar och 

det andra är sjötrafikenheten. 
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Det har framförts en del kritik här i lagtingssalen om varför vi äskar om 

tilläggsmedel på 240 000 euro. Jag skulle vilja komma med lite komplette-

rande uppgifter när det gäller snöröjning.  

Som vi alla känner till var det ganska besvärligt i fjol. Vi är inte de enda 

som har bekymmer. Budgeten både på den svenska och finska sidan spräck-

tes alldeles ofantligt hastigt. Om man tittar på 2006 så hade vi en kostnad för 

snöröjning på 146 000 euro. År 2007 hade vi 114 000 euro. För 2008 hade vi 

137 000 euro. För 2009 hade vi 235 000 euro. Det vi äskar om för 2010 så 

hade vi från januari till maj 421 000 euro. Det här var ett politiskt beslut som 

jag tog när jag fick förfrågan från avdelningen om snöröjningen är ett priori-

terat område. Jag anser att det är det. Om vi inte har vägarna i farbart skick 

så stannar hela samhället av. Vi hade ändå problem på våra vägar med ut-

tryckningsfordon som inte kom fram till den tänkta mottagaren p.g.a. att 

vägunderhållet inte var i ett sådant skick som det egentligen borde ha varit. 

Det ligger ett politiskt beslut bakom det här och jag står bakom det. Jag tyck-

er att det är viktigt.  

När det gäller sjötrafikenheten så skulle jag vilja erinra lagtinget om att 

nettoanslaget i budgeten 2009 var 17 691 000 euro. Nettoanslaget för 2010 är 

14 210 000. Nettoanslaget är nerdraget med nästan 3, 5 miljoner. Jag erkän-

ner villigt att vi inte har klarat av en så stor inbesparing på trafikavdelningen. 

Jag vill också tillstå att vi verkligen har försökt.  

När det sedan gäller utbjudandet av totalentreprenaden på linjen Åva-

Jurmo, eftersom linjen bjöds ut utan tonnage, så fick vi inte några anbud.  Vi 

evaluerade det och vi kommer att bjuda ut det på nytt med tonnage den här 

gången.  

När det gäller kosthållningen, städningen och kiosken på M/S Gudingen så 

kan jag ärligt talat säga att jag är besviken över att vi inte fick några sökande 

dit. Det betyder att alla de som nyttjar fartyget inte har möjlighet att köpa sig 

en kopp kaffe och en smörgås eller något annat från kiosken, vilket jag tycker 

är tråkigt.  

Vi har vänt oss till Handelskammaren och begärt dem analysera läget och 

om vi gjorde någonting fel och kan vi bli bättre? Vi har fått vägledning däri-

från och vi avser också att lägga ut det på en ny anbudsrunda. Jag stannar 

här, tack talman.   

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag skulle vilja ha ett förtydligande av ministern, jag 

trodde att ministern skulle beröra saken som handlar om när vi ska be-

tala garantireparationerna av M/S Skarven. Vi har köpt ett fartyg för 

många miljoner. När fartyget har några små fel som ska åtgärdas på ga-

ranti så måste vi också stå för den kostnaden. I mitt anförande så ifråga-

satte jag om inte detta lite går över gränsen. Jag tyckte också att man ska 

kontakt med varvskoncernens ägare Fjodor Bergman och fråga honom 

vad han tycker om det här och föra förhandlingar direkt med honom. 

Det här ärendet börjar ta sådana absurda proportioner. Jag tycker att 

man måste göra någonting åt det. Vad säger ministern om det här?   

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, herr talman! Vi ligger ju som bekant för alla och envar i en dom-

stolsprocess, i skiljedomstol i Stockholm. Där ska det klargöras huruvida 
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förseningsböterna ska utbetalas eller inte. Det är en process som pågår. 

Under den här processens gång har man ifrån varvets sida meddelat 

från huvudkontoret i Tallinn att man inte längre avser att utföra någon 

sorts arbete åt landskapsregeringen rörande beställningen av M/S Skar-

ven. Därför har vi, för att säkerställa landskapets ägande och värde i det 

här fartyget, valt att hittills på egen bekostnad utföra garantireparation-

en. Det ska också tillstås att flertalet av de större underleverantörerna 

har, redan i det här skedet, valt att själva stå för kostnaderna.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag tycker att det blir en absurd situation när man bara 

väntar på skiljemannaprocessen. Den juridiska person som man proces-

sar med i det här fallet är ju helt tömd på resurser, ett bolag som kom-

mer att avvecklas och likvideras. Nu måste man föra förhandlingar di-

rekt med koncernens ledning där man har triumf på hand, man är ju en 

viktig referenskund. Vi har visserligen sagt allt det här i offentligheten, 

men om det skulle framkomma hur man ifrån varvskoncernens sida 

agerar mot en kund, som landskapet är, dessutom inte vilken kund som 

helst utan det är ett grannlands regering, då tror jag att man kommer att 

ta tag i det här ärendet. Varvskoncernen kommer att stå för sina åtagan-

den.  

Förseningsböterna är en sak, garantireparationerna är en annan sak. 

En seriös varvskoncern står för sina garantireparationer. Varför inte ta 

direkt kontakt med Fjodor Bergman?  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, herr talman! Åland landskapsregering är en myndighet. Vi följer 

det regelverk som finns. Som en myndighet kan man inte börja trixa och 

mixa och ringa hem till en verkställande direktör eller till en ägare och 

tro att man på det viset hanterar en sådan här process. Det är ytterst 

oseriöst. Vi har ett regelverk att följa och det gör vi.  

Jag kan garantera ltl Danne Sundman att vi på alla upptänkliga vis 

försöker säkra hem så mycket som möjligt till landskapet. Det är vad jag 

kan säga här och nu.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Vi måste passa på när vi har trafikministern här i ta-

larstolen. Vi har många gånger försökt få svar på många frågor från tra-

fikavdelningen, tyvärr förgäves.  

När det gäller kostnaderna för snöröjningen så ställde jag frågan och 

flera har tagit upp den. Jag konstaterar att frågan kvarstår. Varför gjorde 

man inte några inbesparingar i mars när man visste hur det låg till? 

Istället levererar man en tjänstemannaförklaring. Frågan kvarstår.  

När det gäller sjötrafiken så har man inte gjort någonting, åtminstone 

har man inte bjudit ut Viggen på totalentreprenad, vilket stod i budgeten 

för detta år. Redan i november, och säkert långt före det visste man att 

man skulle göra det. Det intressanta när det gäller det fortgående arbe-

tet med att analysera arbetstider, arbetsskift och bemanning så skriver 
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man att det pågår. Samtidigt vet man att en utredning gjordes om detta 

för två år sedan, vilket just revisorerna pekade på att landskapsregering-

en tydligen inte tänker göra någonting åt. Varför? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, herr talman! Om jag börjar med drift och underhåll av vägarna så 

kan jag konstatera att ltl Anders Eriksson tyckte att vi mars skulle ha 

slutat att ploga. Vi skulle ha låtit det snöa på. I det här anslaget gäller att 

det också måste finnas pengar i fall vi har en snöstorm här i november 

och december. Det är ju det som vi äskar medel om. Hela årsanslaget 

gick åt i början av året.  

När det gäller den rapport som min kollega, tidigare trafikminister 

Runar Karlsson, begärde och fick 2008 så arbetar vi efter den. Jag kan 

inte i det här skedet ifrån talarstolen gå in på detaljer och vilka delar vi 

hanterar. De förändringar som görs ska göras i dialog med facket. De 

ska informeras först. Det ska inte ske från talarstolen.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är märkligt i så fall när det gäller landskapsrevisorerna så pekar 

man ju klart och tydligt på i berättelsen att man inte har gjort någonting 

åt den här utredningen. Det var det som jag försökte få svar på. Men då 

sprang ministern ut och in så det var helt omöjligt att lyckas tima närva-

ron med talturen.  

När det gäller detta med att sluta ploga i mars så sades det här i ett ti-

digare replikskifte att man skulle vara seriös. Var i så fall seriös hela 

vägen. Det var inte det som jag sade. Jag sade att redan i mars visste 

man hur stora kostnaderna var, precis som tidigare trafikminister Runar 

Karlsson, som kan de här frågorna, sade. Då borde man ju ha satt igång 

och spara på anslaget på 2 miljoner. Inte är det ju några svårigheter att 

spara in det här, bara viljan hade funnits. Det går inte att bara komma 

med tjänstemannaförklaringar.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Jag har frågor under två anslag. Det här anslaget 

48.50.21 utgifter för bolagisering, jag hoppade verkligen till när man ska 

ta upp för 75 000 för en bolagiseringsprocess. Det måste ju vara värl-

dens dyraste advokatbyrå som man har anlitat. Dessutom finns det ju 

pengar under lantrådet för juristtjänster. Det verkar nog rinna ut en hel 

del pengar här till sådant som kanske verkar lite överdimensionerat. 

Hur kan den här bolagiseringsprocessen kosta 75 000? Jag tycker att 

ministern är skyldig att redovisa de olika kostnader som döljer sig här 

under.  

Sedan angående privatiseringarna i sjötrafiken, det står om totalent-

reprenad mellan trafiken Åva och Jurmo. Var det med tonnage eller 

utan? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, herr talman! Vad gäller momentet 48.50.21 utgifter för bolagise-

ring så rör det inte bara juridiska kostnader. Det rör också de ekono-
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miska systemen och personalhanteringssystemen. Jag kan inte närmare 

redogöra för det här och nu. Jag kan se till att ltl Barbro Sundback, och 

även andra som önskar, får ta del av ett mera detaljerat förslag. Jag har 

det inte med mig här och nu.  

När det gäller Åva-Jurmo linjen så bjöds linjen ut utan tonnage. Då 

fick vi inget anbud. Vi avser att bjuda ut linjen igen, den här gången med 

tonnage.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Kanske det är något fel på mig, men när man säger tota-

lentreprenad så för mig betyder det med tonnage. Men nu har vi fått 

förklarat att det är utan tonnage. Vem har en sådan linfärja i garaget? 

Landskapets politik med den här privatiseringen övergår nog mitt för-

nuft. Tror ni faktiskt att ni ska få tag på en sådan entreprenör? Eller har 

man fått det om bakhuvudet? Man ska privatisera även om det är full-

komligt omöjligt, det är bra det! 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, herr talman! Jag vet att landskapsregeringen inte har fått detta 

snett på något vis. Det finns en marknad också när man bjuder ut en 

linje. Men misstaget som vi gjorde var att de fartyg som är klassificerade 

i Sverige för inrikestrafik inte går att överföra hit p.g.a. deras lagstift-

ning. Det trodde vi faktiskt att var möjligt, det ska jag tillstå. Därför bju-

der vi den här gången ut det med tonnage eftersom vi vet att just här i 

vårt närområde är det ganska begränsat vad det finns att tillgå. Det är 

inte heller frågan om en linfärja, utan det är fråga om ett riktigt fartyg, 

en färja.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Ulla-Britt Dahl 

Herr talman! Jag ska bara kort nämna vikten av att man tillsätter resurser 

här under moment 46.01.23 när det gäller utvecklingsprojekt av gymnasie-

skolan. Ska vi ro den här rätt stora reformen i land så tror jag definitivt att vi 

behöver extra resurser.  

Finansministern nämnde i sitt anförande att det är en stor reform som ska 

genomföras. Regeringens förslag är att lagen ska träda i kraft 1.8.2011. Myck-

et arbete ska göras under en mycket kort tid, bl.a. personalplan, reglemente, 

förordning, instruktioner, anställande av personal och överflyttning av per-

sonal mm. Vad jag förstår så finns det inte på utbildningsavdelningen till-

räckligt med resurser att ensamma sjösätta den här stora reformen. Man be-

höver tilläggsresurser. Om det sedan blir anställande av en ny person, vilket 

jag förstod på utbildningsministern att det kanske är frågan om, men det 

kanske går att omfördela resurser på annat sätt också. Jag är övertygad om 

att det är viktigt att man kan få de här resurserna. Jag tror inte att man behö-

ver vara rädd för att, som ltl Sundback tyckte, ta in någon person utifrån som 

skulle komma in och ”rådda”. Jag tror inte det blir aktuellt. I så fall anställer 

man sådana personer som har ett hum om det här och ska jobba tillsammans 

med personer på utbildningsavdelningen, naturligtvis. Jag ser det som myck-

et viktigt moment så att man får den här reformen.  
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Några ord om detta som man inte får tala om, jag tänker på momentet med 

investeringsstöd. Min åsikt, som kanske har framkommit tidigare i replik-

skifte, är att investeringsstöden ska komma med i den ordinarie budgeten. 

Jag ser också fram emot att man samtidigt då, eller kanske före, har en ny lag 

om avbytarservice. Tack, herr talman. 

Ltl Anders Englund 

Herr talman! Det börjar bli lite glest här i salen. Alla ledamöter ledsnar even-

tuellt att höra på den här diskussionen. Det har diskuterats mycket här om 

olika saker. Jag vill nämna speciellt det som ltl Runar Karlsson hade upp här 

vad gäller Godby Center och försäljning av de aktierna. Om det är någon i fi-

nansutskottet som hör det här så behöver man i alla fall diskutera detta i fi-

nansutskottet. Det får inte bli så att man i framtiden kommer att se det här 

som en möjlighet att plocka bort den här verksamheten, polisen och ÅHS, 

ifrån Godby. Det är oerhört viktigt. Vi kommer ihåg att vi har kämpat för det 

här. Jag tror det var för 16 år sedan som man ville flytta bort polisen från 

Godby. Jag hoppas att det inte går samma väg nu med både polis och ÅHS i 

framtiden. 

Diskussionen om investeringsstödet är intressant. Tidigare i en replik frå-

gade jag finansministern om investeringsstödet kommer att höjas, sänkas el-

ler hållas på sin nuvarande nivå. Det har mycket stor betydelse. Vi har lite 

mera än en månad till den ordinarie budgeten som förhoppningsvis kan vara 

klubbad vid årsskiftet. Det finns mycket ansökningar då. Jag befarar att med-

len, även om man anslår, inte kommer att räcka till, med de summor som 

man kommer att föreslå i den ordinarie budgeten. 

Däremot vill jag verkligen stöda Frisinnad Samverkans tankegångar, sär-

skilt Jörgen Strand som har varit näringsminister tidigare och även Roger 

Jansson som också har varit näringsminister och har haft hand om de här 

frågorna. Jag kommer särskilt ihåg när vi satt tillsammans med Roger Jans-

son i den dåvarande landskapsstyrelsen, han hade också då samma åsikt i de 

här frågorna. Det skulle vara produktiva investeringar som man skulle betala 

ut stöden till. Detta är någonting som vi behöver jobba med, det är riktigt. 

Det ska vara sådant som gör att det blir mervärde av den produktion som vi 

odlar på Åland och att vi kan omsätta det här i våra livsmedelsföretag. Det är 

otroligt viktigt, då genererar det den mesta nyttan av det.  

Det här är förstås en svår problematik i och med att vi har ett stöd som är 

utformat på EU-basis, det är också notifierat i Bryssel både från Finland och 

från oss för att betala ut vissa ersättningar till dem som brukar jorden. Vi be-

höver se vad vi kan göra inom ramen för att styra så att vi kan få så mycket 

nytta som möjligt. Jag stöder de tankarna. Jag vill från centerns sida ta upp 

det så att vi kan vara överens om det här i fortsättningen.  

Sjötrafiken och den snörika vintern har diskuterats. Jag förstår att det 

måste till mera medel för snöröjningen. Det är ju helt klart helt enkelt. Alla vi 

som sitter här, många är representanter i kommunerna och de flesta kom-

munerna har också fått merkostnader i sin budget för snöröjningen. Jag tyck-

er inte att det är någonting att orda om. Sedan måste man kunna se över sy-

stemen och hur man kan spara där också. Jag stöder i alla fall att medlen be-

hövs här. 

Jag tog också upp bränsletransporter tidigare. Varför har man inte i det 

här skedet kunnat ha medel i tilläggsbudgeten för att uppdatera Skarven så 
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att den hade kunnat transportera bränsle? Finansminister svarade att man 

ska försöka titta på den här frågan, vilket är bra. Nu har man Skarven ur tra-

fik. Det är ju nu som man egentligen skulle ha gjort det här för att kunna få 

det en aning förmånligare. Det kommer en ny turistsäsong efter vintern. Då 

måste det ju verkligen fungera.  

Vi ska diskutera turiststrategin och hur vi ska få ut mera turister till skär-

gården. Det här är också en ingrediens i det.  

Jag tror inte att jag ska orda så mycket mera angående de här frågorna i 

tilläggsbudgeten. Jag hoppas att finansutskottet tar sig en grundlig funderare 

på det som har sagts här. Vi har möjlighet att ytterligare diskutera tilläggs-

budgeten när det kommer tillbaka från finansutskottet. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Diskussionerna har förts livligt om investeringsstöden i 

jordbruket och i förlängningen till livsmedelsklustret. Det är väldigt bra 

att vi för den här diskussionen. Jag tror ju sist och slutligen nu, speciellt 

med tanke på det som ltl Anders Englund sade, att vi är väldigt mycket 

överens. Jag uppfattade det som att frisinnad samverkan har gett ett 

stöd åt de tankar som landskapsregeringens majoritet och jag personlig-

en har fört fram via tilläggsbudgeten. Vi måste rikta investeringsstöden 

så att vi når den effekt som vill ha; produktivitet, konkurrenskraft och 

ett funktionellt slagkraftigt livsmedelskluster.  

Frisinnad samverkan stöder finansministern. Ltl Anders Englund 

stöder frisinnad samverkan. Egentligen måste ju det innebära att vi alla 

är ganska överens.  

Ltl Anders Englund, replik 

Jag stöder frisinnad samverkan i deras tankar. Det avslag som förekom i 

budgetdiskussionen i omröstningen så anser jag nog att man agerade 

med ont uppsåt ifrån det partiet som röstade nej. I och med att vi har 

över 800 000 euro som det är ansökt om och vi har noll euro nu. Om 

man åtminstone hade anslagit en lägre summa så kunde vi kanske be-

vilja de projekt som varit mest av nöden.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Ltl Englund nämnde Skarvens ombyggnad för att 

kunna köra bränsletransporter. Jag är inte säker, men jag skulle nästan 

tro att under vintersäsongen kan man göra en stor del av arbete på 

Skarven fast den är i trafik.  

Ltl Anders Englund, replik 

Jag tackar för det. Jag hoppas att man kan göra det under vintern så att 

Skarven är i skick till högsäsongen när turistsäsongen börjar. Det är jät-

tebra om man kan göra det.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Lantrådet Viveka Eriksson 

Talman! Det har vid flera tillfällen här riktats en oro från centerhåll angående 

förslaget om att sälja aktierna i Godby Center. Jag vill verkligt starkt under-

stryka att det inte finns några planer från landskapsregeringens sida att vare 

sig flytta ÅHS från Godby Center in till stan eller att flytta på polisen. Snarare 

tvärtom, vi vill ha rörelse och verksamhet i det här området. Det stämmer, 

det som ltl Runar Karlsson sade, att han och jag har varit och tittat på Godby 

Center. Vi har haft funderingar och vi har båda velat ha verksamheter och ak-

tiviteter i de här byggnaderna. Det har stått stilla i så många år utan att man 

har kommit vidare. Jag minns att ltl Runar Karlsson i olika omgångar har vi-

sat pekbilder med olika hus just för att man ska satsa på det här centret. Jag 

tycker också att det här är viktigt.  

Vi är övertygade om från landskapsregeringens sida att de som är bäst att 

göra det är privata intressenter. Det är privata företagare som kan gå in och ta 

tag i saker och göra någonting riktigt bra av det. Vi tror inte att det är land-

skapsregeringen som ska sköta de här sakerna. Sedan kan vi från samhället 

vara trygga hyresgäster så att den som tar över aktierna har den plattformen 

och basen. Jag vill igen understryka när det gäller frågetecknen hos flera i 

centergruppen att man kan vara lugn, den här landskapsregeringen kommer 

inte att flytta på de här verksamheterna.  

Vi vill ha verksamheter. Sedan många, många regeringar tillbaka har man 

försökt hitta lösningar och det har inte lyckats så här långt. Enda sättet är att 

släppa in det privata näringslivet.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Vid en första anblick ter det sig självklart att sälja de här akti-

erna. När man börjar rota i det här ärendet så är det inte alls lika själv-

klart. Nu väljer man att saluföra hela landskapets aktieinnehav, det in-

kluderar alltså de lokaler som används för landskapets verksamhet, ÅHS 

och polisen. I dag betalar man en bolagshyra, 5,50 per kvadratmeter tror 

jag. Efter en försäljning måste man ju vara beredd på minst en fördubb-

ling av hyran, kanske närmare en tredubbling, vilket gör att kostnaderna 

ökar avsevärt för de här lokalerna. Det man däremot ska sälja, om man 

får betalt mer än en euro för det, det är Godmans där museibyrån har 

sitt lager. De har, på grund av landskapets underlåtenhet att se efter sina 

lokaler, blivit mer eller mindre värdelöst, snarare en belastning för bola-

get. Frågan är heller inte längre så enkel för mig efter att jag har bekan-

tat mig med det här. Visst kan man stå här och säga att vi aldrig mer ska 

fundera på att flytta polisen och ÅHS, men det blir en oss för kostnads-

höjning för landskapet. Varför ska vi i så fall inte sälja ut Självstyrelse-

gården och centralsjukhuset och hyra tillbaka dem? 

Talmannen 

Tiden är ute!  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Riktningen för landskapsregeringen är att man ska skala bort det som 

inte absolut hör till landskapets primära uppgifter. Det är inte att upp-

rätthålla bostadsbolag. Det är bevisligen så att man har försökt med alla 

medel att avyttra Godmans och få en verksamhet där. Faktum är att det 

finns små minoriteter i det här bolaget som ändå bromsar den här ut-
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vecklingen. Vi måste komma vidare. Det är därför som vi nu vill försöka 

den här vägen, att få ett mandat från lagtinget att gå vidare och därmed 

också få ett utökat intresset från det privata näringslivet.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är en sund princip att sälja de fastigheter som man 

inte använder och byta inriktning att man inte ska syssla med fastighets-

förvaltning eftersom man bevisligen inte klarar av det när det gäller 

Godmans lokaler. Men då borde man ju använda den principen också i 

andra sammanhang och inte bygga nytt i egen regi. Sätt en annons i tid-

ningen och fråga vad det kostar att hyra de här och de här lokalerna när 

vi ska bygga sjukhus. Det är lite märkligt att man har rätt ideologi och 

rätt principer när det gäller de perifera fastigheterna, men inte är i Ma-

riehamn där det skulle kunna vara ännu mera motiverat, där fastighet-

erna har ett större värde. Man blir nog lite bekymrad över den ideolo-

giska villrådigheten i landskapsregeringens politik. Det är i Mariehamn 

som fastigheterna är värda någonting. I Mariehamn skulle det vara en 

bättre lönsamhet i den här ideologin, men där väljer man att inte ha den 

ideologin. 

Vi ska bekanta oss med detta i finansutskottet. Vi får se vad som 

kommer ut av det. 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Att jämföra ett bostadsaktiebolag, som Godmans, med ett sjukhus, det 

är lite långsökt. Den här landskapsregeringen kommer att ta mera mått 

och steg för att sälja bort fastigheter. Det är den linje som vi har slagit in 

på, kommer att gå vidare med och fullfölja.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är bra att den här frågan diskuteras, precis som så 

många andra frågor, så att farhågor kommer fram. Lantrådet har ju de-

menterat det här. Det får jag tacka för.  

Beträffande mina pekbilder i Ålandstidningen så kanske jag får ta 

med fru lantråd dit och peka tillsammans så kanske det blir lite starkare 

utveckling av Godby.  

Det är lite som ltl Sundman säger, jag förstår inte varför man å ena 

sidan bygger ut offentliga utrymmen i Mariehamn och säljer utrymmen i 

den andra tätorten, i Godby. Det koordinerar inte riktigt, anser jag. Jag 

tycker att landskapets fastighetsägande är lite samhällsbyggande. Jag 

understöder det som man har gjort i Mariehamn. Jag tycker att man ska 

ha det här.  

Är fru lantråd också beredd att driva frågan att utlokalisera trafikav-

delningen som helhet till Godby, enligt tidigare planer? När kommer det 

i så fall? 

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det var en av de saker som dåvarande trafikministern och jag 

diskuterade på plats. Vi diskuterade hur man skulle kunna utveckla just 

Godmans. Om jag kommer ihåg rätt så var vi då också inne på att pri-
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vata intressen måste in för att hålla i det här. Det är inte automatiskt så 

att samhället ska bygga lokaler för att man ska ha verksamheter i loka-

lerna. Låt det privata näringslivet sköta det. Samhället kan sedan vara 

trygga hyresgäster.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det låter ju vackert, låt marknaden bygga och hyr sedan. 

Varför i Godby och varför inte Mariehamn? Den biten haltar för mig. Vi 

får väl hoppas att vi får till stånd verksamheter i Godby, vad än det må 

vara och säkerställer det. Fortfarande är jag faktiskt lite orolig. Konse-

kvensen kan bli att det påskyndar inlokaliseringar stället för utlokali-

seringar. Men jag hoppas och tror på att lantrådet gör vad hon kan.  

Lantrådet Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är precis exakt det som vi har gjort i den här regeringen. 

Det fanns funderingar på att flytta hälsocentralen i fjol. Landskapsrege-

ringen sade väldigt tydligt att det inte är den riktningen som vi ska ta. 

Hälsocentralen ska finnas kvar i Godby. Det är viktigt fortsättningsvis. 

Skulle bolaget Godmans finnas i Mariehamn tror jag att jag skulle ha 

samma inställning. Det är oberoende var det är lokaliserat. Nu råkar det 

vara i Godby. Då kan man föra det här resonemanget som ltl Runar 

Karlsson gör; varför i Godby och inte Mariehamn? Men bolaget är fak-

tiskt stationerat i Godby. Farhågor som finns i vårt samhälle, om man 

ska flytta ÅHS och polisen, det vill jag absolut dementera. Det finns inte 

någon sådan riktning från landskapsregeringen, tvärtom. Vi vill ha en 

decentraliserad verksamhet.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Jan Salmén 

Herr talman! Jag måste understöda dem som har talat för att man inte ska 

sälja alla aktier i Godby Center. Hela det här projektet verkar inte riktigt ge-

nomtänkt. I Mariehamn håller vi nu på att bygga ett jättehus för att vi ska 

kunna flytta bort ifrån de privata. Det känns inte riktigt bra att man skulle ha 

sjukvården på vissa ställen och hyra samma lokaler som man har ägt förut. 

Jag hoppas att finansutskottet tittar på det, som flera har föreslagit förut. 

Herr talman! När man tittar på tilläggsbudgeten så ser man att besparing-

arna, rationaliseringarna och förändringarna som är absolut av nöden inte 

riktigt har kommit gång. Det har inte riktigt blivit någon fart på det. Vi har 

långt kvar till att få budgeten i balans. Vi kommer snart att ha detta som Ru-

nar Karlsson pratade om att överskottet försvinner. Man hade hoppats att det 

skulle finnas lite signaler på att kostnadstrycket inom landskapet äntligen har 

minskat. Men det ser inte så ut. Det är bara på näringsavdelningen som siff-

rorna går att rätt håll. Nog för att det är på bekostnad av jordbrukarna för-

stås, men det var väl inte annat att vänta. Det visar att det går att göra någon-

ting. Man hoppas att det blir samma på de andra avdelningarna också. 

Om man ser på avbrytarsystemet, som har kritiserats ganska hårt här, så i 

år behövs 150 000 till för att täcka kostnaderna, summan blir då 786 000. 

Det är 57 000 mindre än året före. Går man sedan ännu ett år tillbaka så är 

det 147 000 mindre. Man har ju lyckats spara ganska mycket inom den be-
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fintliga lagstiftningen för en social rättvisa. Jag brukar säga att om man blir 

sjuk så behöver det finnas ett avbytarsystem, att det inte ska fasas ut, såsom 

det har sagts här flera gånger idag.  

Jag tycker det skulle vara bra om man kan titta på vad som händer på fast-

landet. Där är det en social förmån. Jag skulle gärna vilja se att man i den or-

dinarie budgeten kunde få ett genomlyst förslag som kan innebära besparing-

ar för landskapet, att man får ett system som i slutändan ger en garanterad 

social rättvisa för dem som är i behov av avbrytarverksamhet när det gäller 

olycksfall och långa sjukskrivningar. Det är mycket viktigt för djurhållningen 

i framtiden, att man får en sådan signal att vi vill ha dem kvar och att det 

jobbas med det. Så att det inte blir så att man lägger ner och sedan hittar man 

inte på någonting annat.  

Sedan skulle jag tala om detta som inte finns i tilläggsbudgeten, investe-

ringsstödet för jordbruket som är noll. Jag tycker att det var lite olyckligt att 

man fick stopp i de här investeringarna. Det talas här om att det finns över 

800 000 euro i ansökningar. Det är ju också dåliga signaler till näringen att 

man nu kanske får vänta några år innan man kan fortsätta. En del är mitt 

uppe i sina investeringar. Jag tycker faktiskt att det är lite beklagligt.  

Finansministern pratade om att man skulle se över regelverket och hur 

man använder pengarna. Om det är någon gren som har ett regelverk som är 

ganska minutiöst så är det just investeringsstöden för jordbruken och andra 

regelverk för jordbruken. Regelverken är godkända av EU. Jag vet inte om 

landskapet nu tänker börja ha samma inställning till andra stöd och investe-

ringar som man gör. Det skulle vara en fördel, för inom andra områden tycks 

det inte finnas så mycket uppföljning. Man skulle behöva syna investeringar-

na i sömmarna. Det betalas nog ut ganska fritt emellanåt.  

Man investerar i sådana saker som inte är produktiva. Visst kan det vara 

fel investeringar, men de flesta investeringar är ju för att gynna produktion-

en. Inte får man investeringsstöd till traktorer, maskinhallar och vad det talas 

om i debatten i tidningarna. Man får ju stöd för produktiva satsningar som 

gör att man kan leva vidare. Sedan får de lov att investera i maskinhallar och 

andra maskiner utan investeringsstöd. Där får man ju satsa allt själv. Det blir 

ju en jättestor ringeffekt och det blir jätteinvesteringar. 

Om man sedan ser på producenterna som får satsa på det som man får in-

vesteringsstöd för så satsar man minst lika mycket själv. Då satsar man inte 

på någonting som inte ger något. Man vill ju ha tillbaka av pengarna som man 

satsar. Man är ju verkligen angelägen om att de investeringarna man gör ger 

någonting. Ofta är det ganska stora investeringar, då är man ju bunden till 

den här produktionen i många år. Resonemanget att investeringarna inte har 

synats håller inte riktigt. Det håller heller inte riktigt att investeringarna har 

getts hur som helst. 

Jag hoppas att vi ordinarie budget kan få en summa så att vi får igång inve-

steringar runt hela Åland. Investeringsstöden sprids runt Åland och inte bara 

i tätorterna. Det gynnar verkligen landsbygden, inte bara jordbruket utan 

även alla andra som är med och sätter igång investeringarna och jobbar med 

dem som entreprenörer och byggare. Tack.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Gällande investeringsstöden så uttryckte sig kollegan Sal-

mén på ett ganska tydligt och intressant sätt. Han sade; att nog har de 
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flesta, av de stöd som har givits, gått till produktiva investeringar. De 

flesta, vilket vi håller med om. Man kan kanske tala i termer av 80-95 

procent, vad vet jag? Men definitivt merparten. Det betyder också att 

kollegan Salmén håller med om att det kan finnas vissa som är mindre 

produktiva än andra. Därmed bör man ha en värdering av produktivite-

ten. De som är mindre produktiva behöver ju inte bli utan stöd, men de 

kanske får lägre procentsatser i den mån regelverket tillåter det. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Angående de icke lyckade projekten, det kan bli ändrade förutsättning-

ar, projektet kanske var bra när man projekterade det och det kan till 

och med vara personliga saker som inträffar. Man kan aldrig få hundra 

procent säkerhet. Inte har jag gått igenom dem, men jag tror nog att 

över 95 procent av projekten har blivit förverkligade såsom man har 

tänkt. Det kan alltid finnas sådana projekt som blir lite fel.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Det är väsentligt att vi kan föra en balanserad diskussion om 

produktiviteten, göra bedömningar av det och kanske ha en skala på 

produktivitetsgraden. Det är nämligen så inom det övriga näringslivet 

när det gäller ett investeringsstöd. Man säger nej till mycket för att man 

anser att det inte finns en produktivitet eller en lönsamhet i det. Sedan 

ger man stöd i olika nivåer beroende på hur högt man värderar det, åt-

minstone gjorde man den typen av värderingar för resten av näringslivet 

under min tid i politiken. Det är väl rimligt att man för samma resone-

mang när det gäller investeringsstöden för jordbruken, eftersom det är 

företagsverksamhet. 

Ltl Jan Salmén, replik 

Tack, herr talman! Jag anser att det till stora delar görs redan. Man gör 

en ganska stor utvärdering innan man ansöker. Jag hoppas att rådgiv-

ningen är så pass bra och näringsavdelningen är så insatt att man avrå-

der folk att göra dumma investeringar. Jag är inte så säker på att det 

görs så mycket tokiga investeringar. När man ändå själv måste satsa så 

pass mycket så är det ganska bra som det är redan, men allting kan för-

bättras. Snart blir det inte kvar så mycket pengar, så vi kanske måste bli 

mera restriktiva vad vi ger till. Men investeringsstöd behöver vi!  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Nu har det hänt det som jag har befarat. Jag har sagt det flera gånger 

och nu har vi fått det bekräftat. Den som har sparat är ÅHS. Den som inte har 

lyckats spara är trafikavdelningen och särskilt sjötrafikbyrån. Jag sade redan 

inför nuvarande års ordinarie budget att jag verkligen hoppas att det här inte 

blir verklighet. Man såg redan då tendenserna. Vi har fått det bekräftat i 

första tilläggsbudgeten och i andra tilläggsbudgeten alldeles särskilt.  

Det gör ont, säger man i sången. Men det gör faktiskt ont att se att man 

kommer till salen från landskapsregeringen med förslag som inte är förank-

rade, som inte går att genomföra och som är omöjliga på ett år att göra. Det 
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är att lura sig själv, lura de anställda och lura alla beslutsfattare. Det är det 

som gör ont.  

Vi har lyckats inom ÅHS, vilket alla som har jobbat med den budgeten ska 

ha kredit för. Vi ser också att det arbetet fortlöper. Vi kommer också att 

kunna prestera det in för nästa år. Vi såg att det blev förändringar och per-

mitteringar som en del av oss absolut inte ville ha. Det var inte lyckat. Man 

måste stänga en avdelning på Gullåsen. Vi måste slopa en Huntingtonkoordi-

nator, vilket rör få men det är ändå viktigt arbete för många familjer. Polikli-

nikerna var stängda under sommaren. Det betyder också en hel del för den 

åländska befolkningen. Det här är sådant som rör alla ålänningar. Det gör ont 

att se att vi gjorde de här förändringarna men på trafikavdelningen har man 

inte lyckats. 

Man kommer med en tilläggsbudget därför att man har misslyckats. Den 

som bär yttersta ansvaret för det här är naturligtvis centern. Det ser vi också 

inom de andra områdena. På utbildningsområdet blev det ingenting av per-

mitteringarna, tack och lov kan vi väl säga. Men permitteringarna var med i 

budgeten som ett förslag för att man skulle klara sin budget. Avbytarservicen 

var med i budgeten, vi ser hur det gick med den. Man kommer med tilläggs-

anslag. Gång på gång har vi sett hur man har misslyckats. Det började med 

turlistorna, där fick man sätta klacken i backen, det blev ingenting av. Cen-

tern sade nej. Det blev ingenting av bemanningsavtalen för färjorna. Där satte 

man också klacken i backen. Avbytarservicen, där satte också flera av center-

ledarna klacken i backen. Eller man kanske satte grepen i dyngan och sade 

nej.  

Jag tycker att det är besvärligt idag att vara en av dem som av medborgar-

na uppfattas som ansvarig för den här drivna politiken. Vi satsar och priorite-

rar fel. Ytterst, bästa ledamöter, är det centern som är ansvarig för det här. 

Vi kan se att liberalerna försöker i alla fall. Man försöker stränggera och 

man försöker prioritera på ett annat sätt. Men vad händer? Ja, centern sätter 

sig emot. Gör man det inte i landskapsregeringen så gör man det här i salen. 

Vi har sett det och tagit del av den här debatten idag. Det är centern som har 

varit upp och protesterat och funderat hur det här ska gå till, hur man ska 

lösa det. 

Jag önskar liberalerna lycka till i det fortsatta arbetet. Men det gör mig ont 

att se hur den här landskapsregeringen har prioriterat.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, herr talman! Som jag tidigare sade, om vi tittar på nettoanslaget 

för 2009 så var det 17,6 miljoner. Tittar vi på budgeten för 2010 så är 

nettoanslaget 14,2 miljoner. Det är en minskning med 3,5 miljoner. Jag 

tycker att trafikavdelningen har gjort ett bra arbete. Man har på alla 

upptänkliga sätt försökt få ned kostnaderna. Man har arbetat målmed-

vetet, konstruktivt och vi har konstant arbetat i motvind, det ska tillstås. 

Men vi nådde inte hela vägen fram den här gången. Arbetet fortgår, det 

kan jag garantera.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Naturligtvis är det inte någon som förutsätter någonting annat 

än att arbetet ska fortgå, för man har ju ännu inte lyckats med det som 

är föresatt att göra.  
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Vi skulle se kortruttsystem och vi skulle se mindre tonnage. Det var 

prat om katamarantrafik, turlistor och bemanningsavtal. Ingenting av 

detta har blivit konkretiserat ännu. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, herr talman! Kortruttsmeddelandet kommer att levereras under 

det här året. Bemanningsavtalen ser vi över och ligger nu för tillfället i 

en dialog med facket. M/S Viggen kommer att bjudas ut under de närm-

aste veckorna. Dito kommer linjerna Lappo-Alsterholma, Torsholma- 

Enklinge, Kumlinge och Åva-Jurmo att göras. De förhandlingar, som vi 

har för att ändra på bemanningsavtalen, har vi valt ifrån landskapsrege-

ringens sida att göra i dialog med facket. Det må vara rätt eller fel. Men 

det är den personalpolitik som vi har valt att följa.  

Vicetalmannen står i talarstolen och säger att ingenting har skett, det 

stämmer inte. Det är så långt ifrån verkligheten som man bara kan 

komma. Jag rekommenderar vicetalmannen att komma ner till trafikav-

delningen på ett studiebesök. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Den operativa delen står landskapsregeringen för. Det är nog 

minister Thörnroos som ska se till att avdelningen sköter sitt. 

Vad beträffar de föreslagna åtgärderna för att bringa ned budgeten 

och för att göra strukturella förändringar, som det hette i debatten inför 

ordinarie budget 2010, av dem har vi idag, per den 20 september, inte 

sett röken av ännu. Så är det. Hur ska man då komma ner till den bud-

geten som man hade föresatt sig att klara av inför det här året. Jag und-

rar det?  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Vtm Gun-Mari Lindholm, inom näringsavdelningen 

arbetar vi väldigt fort på strukturella förändringar. Allting är inte i 

hamn. Det går inte att göra en handvändning. 

Exempelvis när det gäller avbytarservicen så har vi haft en arbets-

grupp som har tagit fram ett förslag. Det kommer att ske i två delar, i 

form av en budgetlag och sedan i fortsättningen privatisering, observera 

privatisering, till 2012. Det handlar om både människor och djur. Man 

måste vara ytterst noggrann så att man hanterar det här på ett sådant 

sätt att det inte åsamkar nya problem. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Problemet är att vi har kommit så långt redan på året att allt 

det här, som man hade visioner om att göra, inte har blivit gjort. Klock-

an går och tiden går. Vi är redan i slutet av september. Jag skulle ha ve-

lat att man konkret hade gett bättre förutsättningar för företag. Att man 

hade haft visioner vad gäller till exempel turiststrategier. Att man hade 

tagit beslut om golffrågor. Att man hade tagit beslut om avbytarsyste-

met. Att man t.ex. hade investeringsstöd till jordbruken. Men ingenting 

är beslutat ännu. Man säger att vi jobbar på det, stenhårt. Men inget re-

sultat har skett.  
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Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Vi håller på inom flera områden. Vi tittar också på 

försöksstationen. I budgeten finns det en skrivning om Guttorp, den 

skrivningen vi koppla ihop med turismen. Inom turismen anser man att 

det är väldigt viktigt att Guttorp finns kvar. Därför har vi satt igång ef-

fektiviseringsåtgärder för att hålla Guttorp kvar. Det finns flera olika 

förslag. 

När det gäller visioner inom turismen, så visst har vi det. Vi diskute-

rar. Det kommer säkert att bli aktuellt på onsdag att berätta om det. Vi 

tittar också på övrigt näringsliv. De är inte alls glömda på något sätt. 

Just nu i september tittar vi på landskapets allmänna stödprinciper för 

att öppna upp och kunna ta in nya branscher. 

Det jobbas hårt på näringsavdelning. Jag tror att vi har nått längst. 

Gränsen är faktiskt nådd när det gäller besparingar på näringsavdel-

ningen, som jag senast sade i mitt anförande.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det kanske är fel att kritisera nuvarande näringsministern. 

Mycket av detta borde ha varit gjort redan under den här perioden. Nu 

hör man att man diskuterar, planerar och dividerar. Men bästa nä-

ringsministern, vi här i salen, särskilt i från vår sida, vill se beslut och 

resultat så att det blir förändring, strukturella förändringar. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Trafikminister Veronica Thörnroos har inte någon avundsvärd 

position. Frågan om skärgårdstrafikens kostnader är ju en verklig långkörare. 

Hittills är det inte riktigt någon som har förmått greppa helheten och långsik-

tigt resonera om hur man ska omstrukturera den här trafiken.  

Den politik som den här regeringen har fört går mest ut på att spara, skära 

och försämra. Skärgårdsborna har väl alla fått sämre förbindelser genom de 

här inbesparingarna. Turlistorna har försämrats. Man känner sig maktlös, 

man är rädd för att det här är ett hot mot inflyttning och att det påverkar ut-

flyttningen från skärgården. Det är svårt att veta de långsiktiga konsekven-

serna. Alldeles klart är att det inte är bra för skärgården med försämrade för-

bindelser. 

Regeringen försöker spara och råda bot på de här kostnadsstegringarna 

genom att privatisera en stump här eller en stump där i systemet, utan att 

tydligen ha helhetssyn på utvecklingen eller omstruktureringen av trafiken. 

Det står att vi ska få ett kortruttsmeddelande före jul. Nog är det väl lite att gå 

före med en viss kroppsdel i tiden. Att först börja privatisera lite så där som 

det hampar sig och sedan ta ställning till helheten och dess utveckling.  

Dessutom har vtm Gun-Mari Lindholm ont. Konsekvenserna av den förda 

politiken är många i det här fallet.  

Herr talman! Var ska man då göra? Kostnaderna ju i första hand lönekost-

nader och bränslekostnader. Lönekostnaderna fortsätter att stiga.  

Ett populärt ord för den här regeringen är att ha dialog. Jag brukar fundera 

hur dialogen går till? Man kan prata lite om det ena och det andra. Men en 
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dialog leder inte till någonting. Det förutsätter inte något resultat. Det låter 

ganska sympatiskt och småmysigt.  

Att ha dialog med facket, särskilt med Sjömansunionen, tror jag är att vara 

totalt historielös. Varför skulle sjömännen ge upp sina förmåner som det här 

lagtinget och alla regeringar fram till nu har varit med och beviljat? Nej, herr 

talman, jag tror nog att man måste tänka på något annat sätt.  

När man ser på den här trafikstrukturen så har vi ju byggt ut huvudlinjer-

na, norra och södra, med ganska fint tonnage. Det bygger på att man ska 

kunna ta sin bil, sin lastbil eller sin husvagn med sig. I tiden trodde man att 

kortrutten skulle göra det billigare genom att man inte åker så långa turer. 

Man går in till en ö och kör i rasande takt igenom den till nästan hamn och 

sedan kör man ombord på nästa färja och sedan igen till en ö och man kör i 

rasande takt genom den ön. Det måste byggas lite broar och det måste byggas 

parkeringsplatser osv. Det är modernt, snabbt och billigt. Jag tror att det är 

fel i dagens läge. Det byggde tanken om att man ska kunna komma fram med 

bil till varje pris i skärgården. 

I dagens klimattänkande borde det vara den första signalen till regeringen 

att det kanske inte är framtidens melodi. Kortrutten förutsätter ju delvis att 

man måste bygga och investera i broar, bankar och vägar. Det är alltså inte 

bara att förändra färjornas turlistor. 

Enligt budgeten, som vi har, så vet vi att det redan finns broar, bankar och 

vägar i skärgården som kräver underhåll och förnyelse. Det är inte särskilt 

billigt, tror jag 

Vi socialdemokrater, som har en viss vana att tänka framåt och i omstruk-

turering, tror att man nog måste komplettera nuvarande tunga tonnage med 

ett lätt tonnage som transporterar personer från skärgården och inom skär-

gården. Framförallt de personer som lämnar sin bil och behöver komma till 

stan ska kunna komma helst direkt in till stan med ett sådant tonnage som 

passar för sådana förbindelser. Hur det ska se ut och hur det ska lösa sig ska 

vi inte gå in på nu. Det viktigaste är att skilja på de färjor som transporterar 

bilar och lastbilar och de som ska serva persontrafiken. Många skolelever och 

äldre har inte någon större nytta av den tunga trafiken. De skulle ha större 

nytta av persontrafik i skärgården och till staden.  

Detta med kortrutt, man kanske har lovat att man ska komma med ett 

meddelande. Det kommer åtminstone för socialdemokraternas del att bli ett 

tillfälle att då presentera en annan modell. 

Sedan angående lönekostnaderna, med de avtal som är godkända, fortsät-

ter man att köra så att alla färjor har övertid så kostar det fortsättningsvis. 

Det är ju liksom ingenting att få ont över faktiskt. Systemet är upplagt på det 

viset att det inte går, med de turlistor vi har och den typ av avtal som finns, 

att i någon högre grad minska på kostnaderna.  

Det är inte heller rimligt att försämra trafiken så till den milda grad att 

man skulle kunna spara in betydande belopp på lönekostnader och driften. 

För då dör ju skärgården ut snabbare än vad den gör med den här politiken 

som nu förs. Det kan väl ändå inte vara den här regeringens målsättning? 

Man får nog lov att räkna med att detta kostar tills man kommer med al-

ternativa lösningar som gör att den tunga trafiken i skärgården kan få turlis-

tor som gör driften billigare. Om de ska de köra dygnet runt, året om och hela 

tiden med samma kapacitet så blir det kolossalt dyrt. Det om själva omstruk-

tureringen. 
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Sedan några ord om privatiseringen. Man har nu har gjort två försök. Nu 

ska man fortsätta. Det är kanske någon som man känner som har hunnit 

skaffa några nödvändiga resurser för att ge något bud. Om man får en som 

ger ett bud, ska det då antas? Är det konkurrensutsättning? Man ska i så fall 

jämföra med vad det kostar att driva det i samhällets regi. Annars är det inte 

någon konkurrensutsättning. Det förutsätter faktiskt regelverket. 

Herr talman! Jag tror inte alls att privatiseringar är någon hållbar lösning. 

Det är någonting som vissa politiker i lagtinget har haft i huvudet. Det är lik-

som en fix idé, man tror att det ska lösa problemen. 

Det är klart att det kortsiktigt kan ge vissa inbesparingar. Men det har 

också sina följder. Vad ska man göra med personalen som landskapet har an-

ställt? Ska de sparkas efter många års trogen tjänst? En del av dem är bosatta 

i skärgården och de är viktiga för skärgårdskommunernas skatteinkomster. 

Är det bra det? Jag tycker inte det. Men jag har förstått att det är ett alterna-

tiv, om de inte går att omplacera. Vart skulle man omplacera den personalen? 

De kommer ju att kosta var de än är i systemet. Man måste ju då sparka dem. 

Herr talman! Jag hoppas att finansutskottet lägger locket på för priva-

tiseringsinitiativen. Tänk nu först på helheten och tänk långsiktigt. Vad är det 

som man vill? Är det kortrutt som man vill utveckla? Eller är det någonting 

annat, det som socialdemokraterna är intresserade av att diskutera? 

Det är alldeles nödvändigt att bolagisera skärgårdstrafiken. Gör det till ett 

landskapsägt bolag i likhet med riket. Där har man erfarenhet och kompetens 

hur man gör. Myndigheten ska inte sitta och påta med tidtabeller. Myndig-

heterna och ministern ska inte ha inflytande över turlistorna, särskilt om man 

kommer ifrån skärgården ska man inte ha det. Det ser inte bra ut.  

Landskapet och trafikavdelningen ska mera fungera som en beställare och 

som en övervakande myndighet och inte som utförare. Detta borde ske om-

gående. Det är inte så komplicerat som man tycker att allting är.  

Varje beslut och varje förändring är man så rädd för så att man måste ta in 

konsulter eller några andra dyra utförare. Försök nu, i budgeten som kommer 

2011, att fatta det beslutet att hela den här verksamheten ska bolagiseras. Låt 

de som jobbar på färjorna, de som vet och kan ta ansvar, vara med och se till 

att vi får vettiga turlistor så att vi sparar pengar. Många av dem har förslag. 

Men, det finns antagligen alltid någon som vet bättre här i huset. 

Herr talman! Några kortsiktiga vinster och inbesparingar finns nog inte att 

hämta här om man inte är villig att offra hela skärgården, då går det säkert 

bra. Opinionen, som finns i skärgården mot den rådande politiken, tål nog 

inte mera nedskärningar i trafiken. Tack.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Det låter på ltl Sundback som hon helst vill sträva 

bakåt. Till exempel en optimalt utbyggd kortrutt skulle medföra att vi 

behöver mindre antal färjor i drift. Om vi sedan satsar mycket på elbilar 

gör vi säkert också det bra för miljön. Det är inte hållbart att köra runt 

stora holmar. Från Kökar i Långnäs tar det två och en halv timme, näst-

an två och fyrtifem, medan man skulle kunna köra på en timme till 

Hastersboda och sedan 20 minuter över Föglöfjärden eller åka i en tun-

nel. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Ltl Sundblom har säkert mycket kunskap och erfarenhet av det här. Man 

skulle önska dock att han kanske skulle sträcka sina tankar utöver 

Föglöfjärden och se till helheten. Det är säkert möjligt att förverkliga en 

del av kortruttstänkandet. För oss är nog den viktigaste omstrukture-

ringen att man på sikt separerar varu- och biltransporter från persontra-

fiken.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Kortrutten kan sträcka sig hela vägen ända till fast-

landet.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Säkert, men man måste se på kostnaderna. Man måste se 

på hur persontrafiken ska skötas i framtiden. Det funkar inte med den 

kollektivtrafik som nu är ansluten. Jag tror faktiskt att ltl Sundblom le-

ver kvar i en värld som inte kommer att finnas om 10-20 år. Man kan 

inte tänka sig att komma med bil precis överallt i skärgården. Vissa 

transporter kan skötas på ett snabbare och effektivare sätt. De som inte 

tar bilen med sig ska ha möjlighet att komma direkt in till östra hamnen 

för att göra sina ärenden här i stan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, herr talman! Jag känner att jag delar mycket av de synpunkter 

som ltl Barbro Sundback för fram. 

Privatisering får inte vara ett självändamål. Det ska finnas någon me-

ning med det. Det ska vara totalekonomiskt försvarbart. Det ska vara 

billigare. Det tror jag faktiskt att vi kan göra. Det är sant, som ltl Barbro 

Sundback säger, vi kan inte påverka avtalen i någon större utsträckning. 

Det enda vi i så fall kan göra är ju att skära ner arbetsdagen så att vi får 

mindre övertid. Utredningen, som trafikavdelningen har gjort, visar att 

det inte går att införa ett vaktsystem ombord på fartygen för att det inte 

finns utrymmen som lagen förutsätter och kräver. Den historien kan vi 

lämna hädan. 

När det sedan gäller utförar- och beställarfunktionen så pågår den 

omorganiseringen på trafikavdelningen.  

Bolagiseringen av sjötrafiken är ett måste på sikt. Tittar vi mot den 

finska sidan så tog bolagiseringsprocessen där ett antal år. Men visst är 

det dags att börja visa vägen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tycker att allting tar så kolossalt länge i det här huset. 

Man har börjat, man ska på sikt och man ska det ena och man ska det 

andra. Sätt igång och verkställ! Inte finns det något hinder att börja fast 

i morgon. Det finns antagligen rädsla och osäkerhet.  

Detta med avtal, om man skapar en ny trafik, bygd på persontrans-

porter parallellt med den trafiken, så måste det antagligen också skapas 

nya avtal för det. Det skulle kunna vara en ingång till att börja förhandla 

på nytt. Det är väsentligt att de stora, dyra fartygen inte kan ha samma 
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tidtabell som idag. Men man ska ändå inte lämna skärgårdsborna utan 

trafik. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, herr talman! Det är intressant det här med ett lättare tonnage och 

kanske mera persontransporter.  

I augusti hade vi ett möte med skärgårdskommunerna där jag frågade 

representanterna om de skulle vara intresserade av att vi försöker, som 

ett komplement, sätta in ett lättare tonnage. Av dem som fanns på plats 

så var det ett unisont nej. Det får inte ske på bekostnad av den trafik 

som vi har i dagsläge. Vi ska också vara medvetna om att under en över-

gångsfas, när vi ska köra med dubbelt tonnage, så kommer vi att få en 

merkostnad. Det får man alltid när man går från ett system till ett annat, 

vilket jag vill erinra om. Min förhoppning är att vi till nästa sommar, 

under en försöksperiod, ska kunna prova med ett lättare tonnage och 

köra ända in till östra hamnen och släppa av våra passagerare, precis 

som ltl Barbro Sundback sade. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Där låter ju bra. Man skulle helst vilja se en helhetsbild och en plan som 

inkluderar utvecklingsmöjligheterna. Att det inte bara är något budget-

anslag, något som kommer i gång i sista minuten och ingen informerar 

om möjligheterna att åka med ett lättare tonnage nästa sommar.  

Det behöver vara mera resultatinriktat och bättre tidsplan. Det är 

klart att det kommer att kosta mera i början. Det gör alla omstrukture-

ringar, det är en del av investeringen i systemet för att få till stånd en 

ökad produktivitet och effektivitet. Detta att bara skära och skära och 

sedan inte göra någonting annat, det är det sämsta man kan göra med 

servicen. Folk tappar faktiskt tilltron till att systemet har kapacitet att 

förändras.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, herr talman! I budgetärenden är det inte roligt att vara från skärgården 

i dessa spartider. Jag hade med spänning väntat på trafikministerns anfö-

rande men det gav inte mycket. 

Med denna tilläggsbudget så fins det en anledning att se tillbaka på vilka 

åtgärder som skulle vidtagas för att verkställa de kostnadsnedskärningar som 

hör till tidigare budgetbeslut. Jag avser då främst trafikavdelningen och mo-

ment 48.20.20. En motivering till behovet av högre anslag är; trots vidtagna 

åtgärder inom bemanning och underhåll samt turliständringar i syfte att 

minska kostnaderna bedömer landskapsregeringen i detta skede att netto-

kostnaderna för hela året kommer att överstiga budgeterat anslag. 

I debatten om 2010 års grundbudget varnade visserligen trafikministern 

om turlistorna att det naturligtvis blir indragningar. Men tillade genom att 

stränggera bemanningskostnaderna och minska underhållskostnaderna så 

var det ministerns bedömning att fortsättningsvis så kunde man garantera 

goda kommunikationer ut till skärgården. 
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Vad är goda kommunikationer? Därom kan det råda olika åsikter. Skär-

gårdskommunerna har accepterat indragningar som skedde tidigare under 

året, men de turlistor som gäller denna höst är för skärgården ett alltför stort 

steg tillbaka!  

Skärgårdskommunernas innevånare känner sig överkörda. De har de all 

rätt att göra. 

Herr talman! I april när lagtinget debatterade regionalpolitiken nämnde 

trafikministern enhetslönesystem för befälhavarna som en åtgärd i bespa-

ringssyfte. En mindre justering i turlistan mellan Enklinge och Hummelvik 

skulle ge 40 000– 50 000 euro på årsbasis. I april när regionalpolitiken de-

batterades i denna sal sade trafikministern; ”jag tror att vi har den första 

färjan i privat trafik i september-oktober.  

Kosthållningen skulle konkurrensutsättas och med m/s Gudingen som ex-

empel bedömningen är att inbesparingen kommer att vara 10 procent. 

Herr talman! Vad är genomfört av dessa åtgärder? När en budget ska för-

verkligas börjar arbetet genast när klubban har fallit. 

Herr talman! Jag tycker att det verkar som 2010 års trafikbudget tvärtemot 

investeringsstödet, som blev framtungt över programperioden, har förverkli-

gats baktungt över året!  

Herr talman! Det får räcka men läs gärna stenografiska protokollet från 

den 7 april och tidigare budgetdebatter. Det är många åtgärder inom trafiken 

som blivit prat men mycket lite verkstad.  

Frågan är om inte alla dessa åtgärder som skulle spara är orealistiska och 

medverkat till att skärgårdstrafikens anslag skurits ned mer än vad som är 

rimligt. 

Herr talman! Min åsikt är att skärgårdstrafikens anslag inför kommande 

budget bör höjas.  

Sedan en liten detalj. I motiveringen till äskandet om tilläggsanslag står 

skrivet; "projektarbete till följd av nödvändig översyn av ISM-systemet". 

Vad är detta? En sådan motivering hör inte hemma i en tilläggsbudget. Det är 

ett arbete som borde ha varit bekant när grundbudgeten gjordes. I det ansla-

get borde man ha beaktat den biten.  

Jag ställer ett stort frågetecken. Vad har man på avdelningen för framför-

hållning? 

Herr talman! Jag blir bara mer och mer övertygad om att en bolagisering 

av skärgårdstrafiken måste göras och arbetet får inte stanna av den orsaken 

att någon är vårdledig som motiveringen var den 7 april i debatten i denna 

sal. Då gällde det bolagiseringen av Möckelö. Tack, herr talman. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, herr talman! Visst stämmer det som ltl Torsten Sundblom citerar 

här, att vi skulle ha en färja utbjuden till september. Vi bjöd ut den i juni 

och vi fick inte in något anbud på den. Visst stämmer det som ltl Torsten 

Sundblom säger att Gudingens café har varit konkurrensutsatt men vi 

har inte fått det i privat drift. Det stämmer för vi fick inte några sökande, 

helt enkelt. Det är det som vi har reviderat och lägger ut på nytt nu. Visst 

stämmer det att ISM-systemet blir dyrt, det håller jag med om. Men, 

man bedömde inte ifrån avdelningens sida att arbete skulle vara så pass 

omfattande och få så långtgående ekonomiska konsekvenser inlednings-

vis. 
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Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Vad gäller ISM-systemet så det tror jag vem som helst på 

färjorna hade kunnat räkna ut att det kostar en del. Det borde man ha 

kunnat beakta i grundbudgeten, för det hör hemma där. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Man känner sig helt överflödig. Det är kanske så att den 

inbesparingen vi kunde göra är att vi skulle avskaffa oppositionen här i 

lagtinget, för det sköter ju regeringspartierna alldeles utmärkt, inom sig 

och sinsemellan. Har ni inte några tvåpartimöten? Får inte ni lagtings-

ledamöter ta del av de regeringspartiernas författningar och budgeter 

som man lägger fram? Är det lika mycket nyheter för er som det är för 

oss här i oppositionen? Det förefaller ju så. Det är mycket märkligt 

parlamentariskt agerande när man står och skäller på varandra inom 

partierna och mellan partier om sådana saker som man absolut borde ha 

varit delaktig i före den här budgeten har lagts fram.  

Det har varit mycket sådana här teaterstycken de senaste dagarna och 

veckorna. Någon ordning får det vara i ett parlament.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ären-

det remitteras till finansutskottet. 

Remiss 

5 Utsläppsrätter för luftfart 

Landskapsregeringens framställning (FR 27/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. God-

känns?  

Diskussion. 

Minister Roger Eriksson  

Herr talman! Det här är ett EU-direktiv som ska implementeras på Åland. 

Det här berör handel med utsläppsrätter inom luftfartsverksamhet.  

Det finns egentligen inte så mycket rum för politik här. På sidan 7, ändring 

av 1 § landskapslagen om lagen om tillämpning i landskapet Åland av riksför-

fattningar av utsläppshandel, där finns en ny rad, nummer tre, som vi på 

detta sätt implementerar det här direktivet.  

Det är enligt tidigare lagstiftning och det innebär att enerigmarknadsver-

ket sköter detta på basen av en överenskommelseförordning. Det innebär inte 

några större väsentliga organisatoriska eller ekonomiska konsekvenser för 

landskapet Åland.  

Om man läser vidare här i texten så kan man också nämna att det här inte 

berör ambulansflyg eller räddningsflyg. I praktiken har förvaltningen gjort 

den bedömningen att det här knappast blir aktuellt på Åland inom en över-

skådlig framtid.  
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Man får nog det intrycket att det här bara är en byråkratisk 

teknikalitet. När frågan nu är uppe på agendan så skulle jag vilja veta 

om regeringen alls har någon uppfattning om hur stora koldioxidutsläp-

pen är från luften över Åland? Ofta när vi diskuterar jordbruket och fis-

kets utsläpp här i debatten så avfärdas det med att det är de diffusa luft-

utsläppen som är de verkligt stora. Kan ministern redogöra för hur det 

här ärendet och teknikaliteterna är i sak? 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag kan inte uttala mig om hur mycket luftutsläpp det är 

ovanför Åland, eventuellt kanske miljöbyrån har de uppgifterna.  

I praktiken gäller det här direktivet flygtrafik inom landskapet Åland. 

Det gäller stora flyg för ca 10 passagerare. Flyget skulle väga 5700 kg. 

Det gäller intern flygtrafik inom landskapet Åland. Det skulle också gälla 

240 avgångar per år, om jag minns rätt. Så i praktiken blir det här inte 

aktuellt inom en överskådlig framtid.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, så det här är en ganska meningslös lagstiftning med andra ord. Den 

har ingen praktiskt betydelse.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det här är ett direktiv som vi måste implementera.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras 

till social- och miljöutskottet. 

Remiss 

6 Ändring av vallagstiftningen 

Landskapsregeringens framställning (FR 28/2009-2010)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till lagutskottet. 

Minister Roger Eriksson  

Herr talman! Det här ärendet är kanske lite mera intressant än det föregå-

ende.  

Bakgrunden är att vi har haft en parlamentarisk kommitté som har be-

grundat de här frågorna. De har lämnat ett betänkande. Den här lagfram-

ställningen bygger på de tankar som framkom i betänkandet.  

De stora förändringarna innebär att etablerade politiska föreningar får rätt 

att via lokalförening nominera kandidater i kommunalvalen, detta utan att 

bilda en valmansförening. Det här sker genom att man anmäler till de cen-

trala kommunalnämnderna vilken grupp eller förening som har rätt att före-

träda i dess namn.  

Sedan har vi en definition på vad som avses med kommunala politiska för-

eningar. Att man får rätt att direkt nominera i kommunalvalet innebär också 

att det blir i den kommunala föreningens namn, dvs man håller den kommu-

nala touchen väldigt starkt.   
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Det innebär också att maxantalet kandidater på en lista ökar till 90 perso-

ner och i kommunalvalet ökar det till tre gånger antalet ledamöter i respek-

tive fullmäktige. 

Det är också viktigt att komma ihåg att sättet att bilda valmansföreningar 

också finns kvar, så att man kan starta från noll. Det här är de etablerade för-

eningarna som ska kunna fortsätta att nominera kandidater.  

Verkningen innebär att nomineringsrätten i kommunalvalet utvidgas och 

nomineringsprocessens avgörande inflytande hålls kvar på kommunala pla-

net. Det innebär att man slipper insamlandet av vallistor som det gamla sy-

stemet innebar. Uppställande av kandidater förenklas också.  

Herr talman! Detta grundar sig på betänkandet, som jag inledningsvis 

sade.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Diskussionen om kommunalvalet och att man nu skulle förenkla det 

tycker vi att är bra. Vi har lite svårt att följa det som finns beskrivet i de-

taljmotiveringarna och motiveringarna till lagstiftningen och det som 

finns i lagstiftningen. Jag var lite ouppmärksam när minister Eriksson 

var upp här och pratade om den här saken.  

När det gäller kommunalval så ska en politisk förening kunna nomi-

nera folk till kommunalvalet. Dels den politiska föreningen men sedan 

också den som har den lokala anknytningen och den ska då inte behöva 

vara registrerad. Har vi förstått det rätt? Här i paragraferna finns det 

något som inte riktigt stämmer överens. Kanske ministern kunde reda 

ut det här ytterligare en gång? Vad är målsättningen med kommunalva-

let och hur ska det förenklas?  

Minister Roger Eriksson, replik  

Tack, herr talman! Förenklingen innebär att kommunala politiska före-

ningar ska ha rätt att direkt nominera kandidater till kommunalvalet. 

Politiska föreningar definieras här.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag har läst i betänkande att även de politiska föreningar-

na, dvs partierna, ska kunna det motsvarande. Det hittar vi inget stöd 

för i någon av paragraferna. Det finns bara i motiveringarna till lagstift-

ning. Är det ett förbiseende som man behöver titta närmare på i utskot-

tet eller är tanken att enbart de lokala föreningarna ska kunna göra det? 

När det gäller det lokala föreningarna så finns det också en liten sam-

manblandning, på ett ställe står det att man inte behöver vara registre-

rad och på ett annat ställe står det att man ska vara registrerad. Det 

känns lite konstigt för tillfället.  

Minister Roger Eriksson, replik  

Tack, herr talman! Det kanske finns skäl då att utskottet tittar närmare 

på de här frågeställningarna. Tanken har varit att man ska anmäla till de 

kommunala centralnämnderna vilken förening eller grupp som har rätt 

att företräda i dess namn. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! När man läser den här framställningen så är det egentligen 

mera intressant vad som inte står i den. Arbetet är ganska blygsamt, det är 

närmast frågan om en teknisk ändring av vallagen och den tycks inte heller 

ha lyckats så väl. Den har diskuterats i ett betänkande i en parlamentarisk 

grupp bestående av 8-9 personer som under 17 möten har träffas för att dis-

kutera flera politiska aspekter på våra valsystem. Man har diskuterat när på 

året man ska ha lagtingsval. Ska man ha det på våren eller på hösten som vi 

har det nu? Ska man skilja mellan kommunal- och lagtingsval som man gör 

på en del platser? Man har också diskuterat riksdagsvalet. Men ingenting av 

detta har lett någon vart.  

Jag tycker att den här perioden har präglats av de parlamentariska kom-

mittéernas tystnad. Det är många som vid det här laget har suttit i kommit-

téer och det har inte resulterat i väldigt mycket. Det befäster en uppfattning 

som jag har; man kan inte styra genom utredningar. Man måste veta vad man 

vill, det är politikens huvuduppgift. Sedan utreder man hur man förverkligar 

det.  

Att man inte vill ändra på någonting i det här, det kan man se som ett re-

sultat. Då har man klarlagt det. Men vad är då hela meningen med den här 

utredningen? Om man ska diskutera ändringar i vallagen så borde det 

främsta syftet vara att försöka skapa förutsättningar för att utöka valdelta-

gandet. Det borde vara grunden och inte tekniska överväganden.  

Om detta skulle jag, herr talman, vilja tala betydligt mera om. Därför före-

slår jag att det här ärendet bordläggs till inkommande onsdag den 22 sep-

tember.  

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Av de bitar som finns med i det här lagförslaget är ändå det po-

sitiva att man förenklar möjligheten för redan etablerade politiska föreningar, 

dvs partier, att ställa upp kandidater i kommunalvalet. Det förenklades för 

två val sedan, utfallet av det har varit positivt och det är nu bra att man går 

vidare.   

Det här regleras framförallt i paragraf 30a, där blir det lite svårt att hänga 

med. Om man läser det här väldigt noggrant och kommer fram till det här så 

rullar det nog på. Men det blir väldigt svårt att hänga med när man använder 

de här orden: Kommunaletablerad förening som inte behöver vara registre-

rad och etablerad politisk förening. Det är svårt att hänga med hela vägen 

runt.  

Jag tror också att det skulle vara bra att man i utskottet tittar närmare på 

hur det här rent praktiskt ska ske när det sedan handlar om att föra rätten vi-

dare till en etablerad kommunal förening, om jag har förstått det rätt. Man 

kanske kunde göra det här lite enklare så att man faktiskt ger den här rätten 

till partierna på ett lite tydligare sätt. Jag lämnar det till utskottet. Jag lyfter 

fram den här biten.  

Sedan är det två saker, som inte finns med i förslaget, som jag gärna vill 

lyfta upp. Vi är besvikna på att man inte har gått in för att diskutera valtid-

punkten. Jag vet vad man kom fram till i den parlamentariska kommittén. 

Jag tycker att det är synd att vi inte kan ta steget vidare där. Det viktigaste ar-

gumentet är att i dagsläget har vi den situationen att en nyvald regering får 

jobba med den budget som en gammal regering har lagt fram. Det är inte till-
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fredställande. Det är inte bra på något sätt. Jag tror inte att det här är det 

lättaste att lösa via det som diskuterades här tidigare idag, dvs lagstiftning 

kring landskapets hushållning och hur den ska se ut i framtiden. Här borde 

man ha tagit chansen och faktiskt funderat på att rejält flytta på valdatumet 

till våren. I det sammanhanget har vi fört fram att man borde betydligt mera 

noggrant ha övervägt möjligheterna att skilja på lagtings- och kommunalva-

len. Jag har stor respekt för att man i många av de mindre kommunerna sä-

ger att det blir val på val. Man kommer att gå till valurnorna väldigt ofta och 

det kan ev. ha en viss fördyrande effekt. Men kostnaderna är ändå väldigt 

små. Vi upplever att de kommunala frågorna drunknar i princip helt och hål-

let i den valrörelse som nu bedrivs. Frågorna som finns här i salen och det 

som berör landskapet dominerar helt. Här borde man ha testat möjligheterna 

att göra något mera.  

Det finns ytterligare en intressant fråga som jag vill lyfta fram. Det är röst-

rättsåldern. Nu testar man för första gången i val av kyrkofullmäktige att ha 

16 år som rösträttsålder. Det skulle också vara på tiden att fundera ytterligare 

mer noggrant på det när det gäller den kommunala sidan. Här skulle det fin-

nas skäl att faktiskt överväga det för att uppmuntra ungdomarna och i ett ti-

digt skede få dem med och agera i demokratiska sammanhang. Vi pratar ofta 

om att vi har så svårt att engagera ungdomar i ett skede och att ungdomarna 

känner att man inte har någon möjlighet att vara med. Vi pratar ofta om att vi 

ska inrätta olika typer av ungdomsråd och liknande. Att skapa special lös-

ningar tror jag är fel väg. Det är då bättra att fundera på att ge reell makt, dvs 

ge dem möjlighet att vara med och påverka i de sammanhang som den reella 

beslutsmakten finns. Jag tycker att man borde ha funderat mera på rösträtts-

åldern. 

Herr talman! Till sist, så nämns också valfinansieringen i den här fram-

ställningen. Att man ska börja gå in och redovisa de här bitarna får också fullt 

understöd från vår sida. Så att man tydligt och klart ser var pengarna kom-

mer ifrån. Det blir intressant hur man ska hitta ett sätt att göra det här på 

utan att blir överbyråkratisk, det ska ske smidigt. Tack, herr talman.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack, herr talman! Kollegan Ehn sade att de etablerade kommunala po-

litiska föreningarna inte behöver vara registrerade, men så står det i de-

taljmotiveringarna på sidan 9. Men i paragraf 30a står det; ” med en 

etablerad kommunal politisk förening avses en registrerad förening”. 

Här är det motsägelsefullt. Samma gäller de politiska partiernas före-

ningars rätt att nominera kommunala kandidater. Det står i motivering-

en att de ska ha en möjlighet att göra det, men i 30 § eller 4 kap. finns 

det ingenstans skrivet. En precisering till anförandet kan vara på sin 

plats så att lagutskottet kontrollerar upp ordentligt att det blir såsom det 

är avsett.  

Jag hoppas att de kommunala politiska föreningarna inte behöver 

vara registrerade, vilket det nu står i paragrafen. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Jag tackar ltl Roger Jansson för hjälpen att bringa ljus i var problemen 

finns. Jag instämmer också i att det är viktigt att de inte ska vara regi-

strerade. Annars blir det här en rumba utan dess like. Vi skulle då helt 



  

  261 

plötsligt få samtliga partier att börja registrera sina föreningar ute i 

kommunerna.  

Åländsk center har väl varit det parti som under en tid har haft det 

här. Vad jag har förstått nu så backar man tillbaka från det och försöker 

få det till en lite mera lätthanterlig historia istället.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Roger Eriksson, replik  

Tack, herr talman! Ltl Ehn tog upp valtiden. Det finns ett resonemang i 

kommitténs betänkande som den här framställningen bygger på. En 

parlamentarisk kommitté har omfattat de här tankarna. I kommitténs 

resonemang har man konstaterat att det är billigare att ha kommunal- 

och lagtingsval på samma gång, speciellt för små kommuner när det gäl-

ler att starta upp valadministrationen. Man har också diskuterat att när 

man i tiden införde det här så var det för att öka intresset för kommu-

nalvalen. I nordiska länder där man har separerat valen så har det tyvärr 

visat sig att intresset för kommunalvalen har minskat.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag är medveten om hur man förde resonemanget i den 

här parlamentariska kommittén. Jag köper inte det som man kom fram 

till där, att demokratin i det fallet ska ha en prislapp. Jag tror nämligen 

inte riktigt på det. Dessutom tycker jag att argumentationen kring 

kommunalvalet haltar betänkligt. Man kanske får upp valdeltagandet, 

men däremot blir de frågor som diskuteras kring kommunalvalet helt 

och hållet fördunklade av den politiska debatt som vi har inom land-

skapsplanet. Debatten skulle vinna på att få en diskussion som mera 

cirklar kring det som berör kommunerna. Det får man tyvärr inte med 

det förslag som nu ligger.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag reagerade lite på detta att kommunalvalen försvinner i 

det allmänna valet. Det beror ju på, det finns möjligheter att aktivera 

den kommunala politiken ganska mycket. Det större problemet är att de 

kommunala frågorna är beroende av att budgetutrymmet är litet och 

den funktionella fördelningen kanske kan göras annorlunda. Jag är inte 

så säker på att det löser några problem att skilja på valdagarna.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Man kan ha olika åsikter om huruvida det har inverkan el-

ler inte. Jag tror att en stor del av valdebatterna och valkampanjerna, 

men framförallt debatterna, sker i media. Media har fullt schå med att 

rapportera från de övergripande frågorna. Vi har den upplevelsen inom 

mitt parti att de kommunala frågorna försvinner bort för att man har 

svårt att få utrymme att diskutera de kommunala frågorna. Det är ett 

stort val som ska göras också kring lagtinget. Det tenderar att ständigt ta 

överhand eftersom det är av mera intresse för bl.a. media. Det är också 
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lättare att få engagemang hos väljarna för dessa frågor när det gäller att 

ordna olika typer av evenemang.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det ligger mycket i det. Jag tror att man ska skilja på 

massmedia och sociala moderna medier. När det gäller kommunalval så 

ska man absolut inte underskatta kaffekalasen, som det brukar hänvisas 

till här salen.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag tror inte att något av det ltl Erland lyfter fram talar 

emot att man skulle skilja på det här. Den här typen av diskussion 

kommer att fortsätta pågå, om man skiljer åt de här två valen, både i so-

ciala medier och runt kaffeborden. Jag tror att man stärker det genom 

att den stora offentliga debatten kommer just då att handla om kommu-

nalvalsfrågor. Jag tror ytterligare att det skulle stärka partiernas möjlig-

heter att föra politiska diskussioner. Det skulle mäta de politiska parti-

ernas engagemang och möjlighet till att få en avstämning av hur läget 

ligger. Det skulle dessutom bli ett betydligt jämnare flöde av arbete i de 

politiska partierna. Det skulle i princip bli så att vi hade val vartannat år.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Ltl Barbro Sundback anförde att ärendet ska bordläggas till 

den 22 september. Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet bordläggs 

till den 22 september.  

Ltl Folke Sjölund 

Herr talman! I det här skedet ska jag nöja mig med att förklara paragraf 30a. 

Det kanske inte är enkelt att förstå. Jag ska berätta bakgrunden och hur man 

ska läsa den.  

Våra politiska partier är registrerade föreningar. De har redan rätten att 

nominera kandidater i lagtingsvalet. Avsikten är att man utsträcker den rät-

ten till kommunalvalet. Åtminstone centern och liberalerna har en huvudför-

ening som är registrerad, det kan hända att någon annan också har det. Alla 

föreningar som har rätt att nominera kandidater måste vara registrerade för-

eningar. Men de har också lokalföreningar ute i bygderna. För att göra det 

här smidigt så skulle man i kommunerna göra så att huvudföreningen be-

fullmäktigar de lokala icke-registrerade föreningarna att sköta kandidatno-

mineringen i huvudföreningens namn. Huvudföreningen måste ändå stå som 

ansvarig för kandidatnomineringen gentemot myndigheterna. Medan det 

praktiska jobbet sköts av de lokala föreningarna.  

Om man läser texten i paragraf 30a; ” en etablerad politisk förening kan 

besluta att lokalavdelningen i Saltvik har rätt att sätta upp kandidater i 

kommunalvalet i den etablerade politiska föreningens namn ”.  Det är be-

fullmäktigande.  

Sedan kommer vi till följande; en etablerad kommunal politisk förening, 

det finns faktiskt en sådan, Mariehamns liberalerna r.f. Den har rätt att själv-

ständigt nominera kandidater eftersom det är en registrerad förening och en-

ligt definitionen en etablerad kommunal politisk förening. Så är det tänkt att 

det här skulle fungera.  
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Jag ser inte att det behöver vara vare sig oklarheter eller svårigheter att 

klara upp det här. 

Herr talman! Jag återkommer till den övriga diskussion om kommittén osv 

på onsdag.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Har jag förstått det hela rätt så betyder det att i princip för 

samtliga, förutom för två så har vi inte fått någon egentligen förbättring 

mot dagsläget? Det är bara de etablerade politiska föreningarna, parti-

erna, som har en lokal förening som nu kan ställa upp kandidater på det 

förenklade sättet. Det kan hända att det är för sent idag för att diskutera 

den här biten. Det är någonting som blir väldigt, väldigt komplicerad i 

den här lagtexten. Det gör det svårt att förstå, men det kan hända att det 

beror på mig. Men, oberoende skulle jag gärna se att man förtydligar det 

här i lagutskottets betänkande. Att man beskriver hur det praktiskt går 

till. Som det är beskrivet nu så har åtminstone jag svårt att hänga med. 

Ltl Folke Sjölund, replik  

Herr talman! Om vi t.ex. tar frisinnad samverkan som ställer upp kandi-

dater i Mariehamn, Jomala och Finström.  Eftersom det inte finns lokal-

avdelningar där så sköter frisinnad samverkan om listorna, och kan göra 

det i varje kommun skilt för sig. Tanken är så. Det kan hända att man 

behöver titta på formuleringen här. Avsikten är att det är självklart att 

frisinnad samverkan i Mariehamn, i Jomala och i Finström kan nomi-

nera kandidater på motsvarande sätt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Ärendet bordläggs till onsdagen den 22 september.  

Remiss 

7 Landskapslag om valfinansiering  

Landskapsregeringens framställning (FR 29/2009-2010)  

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänns?  

Diskussion. 

Minister Roger Eriksson  

Herr talman! Det här berör landskapslagen om valfinansiering. Det här är ett 

helt nytt område för Ålands lagstiftning. Även den här lagframställan grundar 

sig på den parlamentariska kommitténs betänkande.  

I bakgrunden finns Europarådets standard mot korruption. Det heter 

Greco. Syfte med lagframställningen är att öka öppenheten i fråga om kandi-

daters och politiska föreningars valfinansieringar och inte att försvåra an-

skaffning av medel för valfinansiering eller hindra någon att ställa upp i val.  

Det finns också paragrafer om redovisningsskyldigheten och om begräns-

ningar i valfinansiering. Jag tänker inte gå in på några detaljer här.  

Det intressanta är att redovisningen initialt ska skötas av revisionsbyrån 

här i landskapet. I förlängningen är det tänkt, herr talman, att det ska skötas 

av den fristående revisionsmyndigheten.  

Det är klart att när det kommer en ny lagstiftning så kommer det säkert att 

dyka upp gränsdragnings- och tolkningsproblem. Men vi får en valfinansie-

ringslag att arbeta utgående ifrån.  
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Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag vill bara uttrycka vårt stöd för den här lagframställningen. Den 

kommer ifrån den motion som jag skrev i det här ärendet under den tid som 

gruppen för översynen av vallagen arbetade. Den här kommitténs arbete 

kompletterades med åsikter om valfinansieringen. Vi emotsåg att landskaps-

regeringen skulle komma med en framställning, vilket man har gjort och till 

vilken vi också understöder, tack. 

Talmannen 

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

Remiss 

8 Godkännande av avtalet med Antigua och Barbuda om upplysningar i fråga om skat-

teärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 30/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 20/2009-2010) 

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

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

tet.  

Diskussion. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag hade gjort en felaktig prognos här och förutsatte att plenum 

skulle avslutas. Jag plockade ihop mina papper, därav den här förseningen. 

Jag vill börja med att tacka alla ledamöter som har stannat kvar här hela 

dagen för att diskutera de här frågorna. Det tyder på att det finns ett stort in-

tresse för internationella frågor och för skattefrågor. 

Jag har redan på förhand sonderat med talmannen om en förenkling av de 

här ärendena, fem ärenden är av samma sort och det sjätte, Kina, är lite an-

norlunda. Jag ska börja med att ta upp de fem första ärendena, eftersom vi 

har behandlat dem i lagtinget ska jag räkna upp dem.  

Först några ord om vad det handlar om. I världen finns det olika s.k. skat-

teparadis, som har en särskild definition. Det finns också sådana som är ju-

ristriktioner för att bedriva skattefrågor så att de är skadliga för den internat-

ionella utvecklingen, vilket det är frågan om i de här fem fallen. Det betyder 

att man inte har någon eller låg skatt, man ger olika skatterabatter efter för-

handlingar beroende på vem man förhandlar med. Det är dålig information, 

lite transparens och administrationen är svår att genomlysa.  

De är ett 80-tal områden nu från Finland. Här handlar det för det första 

om Antigua och Barbuda. Sedan är det frågan om Dominica, Grenada och Sa-

int Lucia. Där har jag i mitt manuskript satt en parentes där det står applåder 

frågetecken. Jag kan konstatera att de inte kommer här i salen, utan vid radi-

oapparaterna, men där sänder man kanske inte heller. Till den delen får jag 

ändra i mitt manuskript. Sedan har vi också Monaco.  

Dessa områden ingår nu i det här internationella OECD-systemet där man 

har en mall för de här upplysningarna.  

Jag kan helt kort informera om att i lördags hade Ålands Framtid ordnat 

ett skatteseminarium, där man tog upp de här frågorna som visar att svårig-

heten att bedriva skadlig skattepolitik blir större och större i det här internat-
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ionella sammanhanget där man har informationssystem och krav på upplys-

ningar.  

Herr talman! Det sjätte ärendet gäller Kina. Det är ett mera traditionellt 

dubbelbeskattningsavtal eller snarare undvikande av dubbel beskattning. Där 

definierar man när man ska betala skatt i ett land och inte i ett annat land och 

vice versa, för att man inte ska behöva betala skatt flera gånger. Det är ett 

konventionellt avtal. Det var de sex ärendena som finns på listan.  

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussion är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ing-

en remiss. Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

9 Godkännande av avtalet med Dominica om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 31/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 21/2009-2010)  

Först tillåts allmän diskussion och därefter kan förslag väckas om att ärendet skall re-

mitteras till stora utskottet.  

Diskussion. Ingen diskussion. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen re-

miss. Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

10 Godkännande av avtalet med Grenada om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 32/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 22/2009-2010) 

Först tillåts allmän diskussion och därefter kan förslag väckas om att ärendet skall re-

mitteras till stora utskottet.  

Diskussion. Ingen diskussion. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen re-

miss. Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

11 Godkännande av avtalet med Saint Lucia om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 33/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 23/2009-2010) 

Först tillåts allmän diskussion och därefter kan förslag väckas om att ärendet skall re-

mitteras till stora utskottet.  

Diskussion. Ingen diskussion. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen re-

miss. Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

12 Godkännande av avtalet med Monaco om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 34/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 24/2009-2010) 

Först tillåts allmän diskussion och därefter kan förslag väckas om att ärendet skall re-

mitteras till stora utskottet.  

Diskussion. Ingen diskussion. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen re-

miss. Ärendets första behandling är avslutad. 
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Första behandling 

13 Godkännande av avtalet med Kina för att undvika dubbelbeskattning och förhindra 

kringgående av skatt 

Lagutskottets betänkande (LU 35/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 25/2009-2010) 

Först tillåts allmän diskussion och därefter kan förslag väckas om att ärendet skall re-

mitteras till stora utskottet.  

Diskussion. Ingen diskussion. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen re-

miss. Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

14 Oljeutsläppsavgift 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 8/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 23/2009-2010) 

Först tillåts allmän diskussion och därefter kan förslag väckas om att ärendet skall re-

mitteras till stora utskottet.  

Diskussion. 

Ltl Åke Mattsson 

Tack, herr talman! Jag ska försöka hålla mig inom taltiden.  

Detta gäller social- och miljöutskottets betänkande som handlar om en 

ändring av lagen om oljeutsläppsavgifter. Det är bara en formell ändring. 

Lagstiftning har ändrat i fastlandet och nu anpassar man den efter rikets lag-

stiftning. När lagstiftningen ändras i riket så kommer det också att ändras 

här.  

Den här lagstiftningen har tillämpats från gränsbevakningen under det 

gångna året. Det har framförts att det har kunnat vara vissa otydligheter med 

lagstiftningen. Det har inte blivit några oegentligheter angående detta. Det 

har inte behövts tillämpats men man har övervakat och jobbat utgående från 

att lagen skulle ha varit ikraft. 

Vi kan också konstatera att det finns en överenskommelseförordning med 

gränsbevakningen i den här frågan och det fungerar. Både myndigheterna på 

Åland och i riket är nöjda med det här. Tack.  

Talmannen 

Begäres ordet?  Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? 

Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

15 Inspire-direktivet 

Lagutskottets betänkande (LU 36/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 25/2009-2010) 

Först tillåts allmän diskussion och därefter kan förslag väckas om att ärendet skall re-

mitteras till stora utskottet.  

Diskussion. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Tidigare presenterade jag sex ärenden på två minuter. Det gör 

att jag har 40 minuter på mig nu. Jag hoppas att vi klarar det utan middags-

paus.  
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Inspire-direktivet föranledde en del diskussioner här i lagtinget. Vi har be-

handlat det i utskottet. Det är värt att nämna några punkter.  

Det här är ett direktiv som det pågår en process där man utvecklar det. 

Slutmålet är att man ska komma till en portal för geografiska data, en samlad 

hemsida med databaser i de olika regionerna. Det finns några intressanta sa-

ker här.  

Allmänt när det gäller det här direktivet är det frågan om befintliga data-

baser. Man ska inte behöva ta fram nya.  

Kommunerna är inte med av olika skäl. Det beror dels på berednings-

brådskan. Direktivet infördes 2004 i finsk lagstiftning. Vi har bråttom med 

det. Kommunerna har i allmänhet olika databaser men inte av den typen som 

gör att man behöver dem i det här skedet.  

Förutom den kommunala medverkan har vi också gått in på detta med 

kontaktpunkt och en-myndighetsproblematiken i EU. I direktivet sägs att det 

i varje medlemsstat ska finnas en myndighet som sköter det här. Man har 

haft olika diskussioner under tidernas gång. Det finns ett domstolsfall som 

säger att om det är en myndighet så är det rikets myndigheter som sköter det. 

Vi förde ett resonemang kring detta som innebar att vi inte löser den här frå-

gan idag, men frågan ska hänga med i fortsättningen. Det är väl det som 

lagutskottets betänkande i det här fallet är till för. Det gäller att påminna 

landskapsregeringen och alla andra om att vi har en problematik här. Pro-

blematiken är inte okänd men den gör att frågan måste hållas levande därför 

att hela EU:s relationer till regioner och subnationella enheter förändras med 

domstolen, med subsidaritetskontrollen, med regionkommittén och med 

andra institutioner.  

Sedan har vi en mera praktisk fråga, det är den s.k. söktjänsten som ska 

finnas. Datamängderna ska göras kompatibla, interoperabla och på alla sätt 

möjliga att använda på likartat sätt i de olika regionerna. För att göra det här 

ska det inrättas en söktjänst. Landskapsregeringen har fört ett resonemang 

om att man ska utnyttja lantmäteriverkets söktjänst. Det föranledde oss i 

lagutskottet att ta upp den här språkproblematiken. Vi pekade på språkpro-

blematiken som viktig här. Det måste tillförsäkras en tjänst på svenska i det 

här fallet.  

Herr talman! Jag har en avslutande anmärkning. Det är av vikt kanske 

mest för miljösamarbete. Man kan göra undersökningar och följa med vad 

som händer på olika områden, i vårt fall t.ex. i Östersjön, det gäller både luft, 

vatten och land. Vi får större möjligheter att bedriva en rationell miljöpolitik 

där vi bygger på information och kunskap, vilket är själva huvudsyftet med 

det här direktivet.  

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag fastande för språkfrågan. Fick utskottet någon 

information om hur det kommer att gå till? Vi vet att finska myndigheter 

inte är särskilt intresserad av att översätta från finska till svenska. 

Kommer vi att behöva översätta dem våra svenska uppgifter? Vem skö-

ter det om det blir ett finskt register? Har man fått någon upplysning i 

den frågan? 
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Ltl Olof Erland, replik 

Min allmänna uppfattning är att landskapsregeringen i det här skedet 

för diskussioner där direktivet kommer att processas vidare.  

När det gäller lantmäteriverkets tjänster så är de ganska välutveck-

lade på svenska. 

Det här kommer att finnas i Sverige, det kommer att bli en portal på 

EU-nivå med de språk som finns i EU. Man ska inte behöva göra sär-

skilda utredningar och insamlingar. I första skedet har man möjligtvis 

en engelsk terminologi. För vår del ska det inte betyda något annat än 

att landskapsregeringen ska bedöma om lantmäteriverket kan ge den 

tjänst åt oss som vi behöver eller om vi måste utforma den själva.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om 

remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.  

Enda behandling efter bordläggning 

16 Revidering av regelverken för hembygds-, jordförvärvs- och näringsrätt 

Landskapsregeringens svar (S 5/2009-2010-s) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. spörsmål (S 5/2009-2010) 
Ärendet avförs och upptas vid ett senare plenum. 

Enda behandling efter bordläggning 

17 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 vid ett senare plenum.  

Föredras från tilläggslistan: Bordläggning 

18 Gymnasieutbildning 

Kulturutskottets betänkande (KU 9/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 22/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 22.9. Godkänt.  

19 Äldres vård och omsorg 

Landskapsregeringens svar (S 7/2009-2010-s) 
Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. spörsmål (S 7/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 22.9. Godkänt.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 22.9.2010 kl. 13.00 Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 

17.24). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.  

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Raija-Liisa Eklöw på 

grund av deltagande i Nordiska rådets utskottsmöten i Malmö. Beviljas.  

Meddelande 

Talmannen vill meddela att det idag kommer att hållas tre plenum för behandling av 

lagärenden. 

Jag vill också redan nu meddela att ärende nummer 18 på dagens föredragningslista 

nämligen svaret på spörsmålet om Äldres vård och omsorg, kommer att avföras från 

dagens föredragningslista för att upptas till behandling på tisdag 28.9.2010. 

Bordläggning 

1 Godkännande av ändring av den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållan-

den för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter 

Lagutskottets betänkande (LU 37/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 18/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till nästa plenum. Godkänt.  

Bordläggning 

2 Skydd av havsmiljön och motverkan av översvämningar 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 10/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 26/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till nästa plenum. Godkänt.  
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Bordläggning 

3 Utsläppsrätter för luftfart 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 9/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 27/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till nästa plenum. Godkänt.  

Remiss efter bordläggning 

4 Ändring av vallagstiftningen 

Landskapsregeringens framställning (FR 28/2009-2010)  

Ärendet bordlades 20.9.2010 då beslut fattades om remiss till lagutskottet. 

Diskussion. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Redan senaste gång berörde jag betänkande som ligger till 

grund för framställningen. Regeringen tillsatte en parlamentarisk kommitté i 

april 2008. Kommittén var klar med sitt arbete i juni 2009. Alla partier var 

representerade och det var också sakkunniga med.  

Kommittén berörde många intressanta frågor som rör val på Åland. Det 

mest uppseendeväckande med kommitténs arbete var att det inte ledde just 

till några förändringar alls i själva valet och sättet att välja och att man reso-

nerade om hur man kunde öka valdeltagandet eller demokratin. Istället så 

förenade man sig om att göra en teknisk förändring av lagstiftning så att det 

skulle vara lättare att nominera kandidater till kommunalvalet. Den reformen 

kunde man ha gjort precis lika väl utan den här kommittén, som då satt sina 

17 möten och diskuterade många väsentliga frågor. Hade regeringen fört fram 

den här framställningen så är jag säker på att inte någon här i salen skulle ha 

opponerat sig mot den här byråkratiska tekniska förändringen som nu görs. 

Det är i sig en bra förändring, vi har haft samma förfarande vid lagtingsval.  

Herr talman! Jag tycker att man i ett sådant här sammanhang borde disku-

tera hur man kan öka valdeltagandet. Hur kan man förbättra demokratin? I 

betänkandet fanns en diskussion om riksdagsvalet. Vi tycker att systemet som 

vi har i riksdagsvalet inte är demokratiskt. Det har inte heller öka valdelta-

gandet jämfört med tidigare system som vi har haft. Fortfarande ligger vi 

mellan 50-60 procent i valdeltagande i dessa val, vilket är lågt. Det har 

kanske skett en liten ökning. Men i riksdagsvalet har det varierat ganska 

mycket. Problemet med dagens system är att väljarnas röstresultat inte helt 

återspeglas i den som blir vald till riksdagen och den som blir suppleant. Ett 

annat problem är att partiernas intressen för att ställa upp vallistor med fyra 

kandidater kommer att minska. Det beror på att valet ändå, ur de åländska 

partiernas synvinkel, är ganska ointressant. Det finns kanske en eller högst 

två huvudkandidater som kämpar om posten, resten är personer som parti-

erna ställer upp för att få fulla listor. På det sättet kan man dra ströröster till 

partierna.  

Det tredje problemet med det här är att väljarna många gånger utgår ifrån 

att det röstar på en kandidat. Man föreställer sig inte helt fullt ut att man rös-

tar på en lista. Man tror att kandidaterna på basen av röstetalet ska kunna 

rangordnas vad gäller möjligheterna att vinna platsen till riksdagen. Det enda 

argumentet som har fört fram för detta är att när man har partilistor så ga-

ranteras värderingarna. Om den ordinarie personen av någon orsak inte kan 

uppfylla sitt uppdrag så kommer det in en ersättare som har samma ideologi. 
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Det försvinner om man har sådana listor som vi hade senaste val. Då var hu-

vudkandidaten inte ens obunden, hon hävdar att hon är politiskt helt obero-

ende. Om hon av någon anledning inte skulle kunna fullfölja sitt uppdrag så 

kommer det in en liberal. På motsvarande sätt ersätts personer som har an-

nan ideologisk tillhörighet. Jag tycker att inte ens det argumentet håller.  

Herr talman! Socialdemokraterna tycker att vi här skulle vara lite mera 

självstyrelsestarka och utnyttja våra möjligheter att på Åland skapa ett valsy-

stem som skulle vara mera intressant än det som vi har idag. Utgångsläget är 

ett s.k. majoritetsval, ungefär som när man väljer president i Finland, det är 

bara en som kan vinna. Enligt oss borde det vara en-personslistor. Vi kan fö-

reställa oss att det finns sex eller sju kandidater och de är alla likvärdiga när 

valet börjar. Den som erhåller mest röster vinner och den som erhåller näst 

mest röster blir ersättare.  

Jag kan nämna några val, t.ex. 1995, där huvudkandidaten fick över 50 

procent av rösterna. Den person som var följande i fråga om personliga röste-

tal var på en centerlista, 15, 5 procent av rösterna. Men ersättaren hade 3, 6 

procent. Det tycker inte vi att återspeglar väljarnas vilja i det här samman-

hanget. Typiskt för en-personsval är att den som har majoritet är uttalat den 

som får förtroendet. Det finns också ett sådant fall där den personen som 

vann valet fick 50 procent och den som blev ersättare hade 2,8 procent av väl-

jarnas stöd, medan den som kom närmast hade 25 procent. 

Jag vet inte hur ni andra resonerar, men vi tycker att det är uppenbart 

odemokratiskt. Därför borde man satsa på ett system som utgår ifrån ett ma-

joritetsval.  

Sedan tycker vi också att det skulle vara spännande att experimentera, att 

ha Åland som ett demokratilaboratorium. Det finns ju andra röstsätt, man 

kan ge väljarna flera röster. Man kan också ha preferensval, av dessa sju upp-

ställda kandidater så kan man få pricka för hur många man vill. Man kan ju 

tycka, vid ett val till riksdagen, att någon är bra tack vare att den kan eko-

nomi, någon är bra tack vare sina goda sociala kontakter, någon är bra för sitt 

breda stöd bland den åländska befolkningen. Man skulle kunna pricka för tre 

kandidater. Fortsättningsvis skulle resultatet vara att den som får mest röster 

vinner valet. Inte den lista som vinner valet.  

Det här skulle vi gärna förstås vilja diskutera mera men i den här kommit-

tén fanns inte det intresse att diskutera sådana frågor, utan det blev en tek-

nisk byråkratisk lagändring. Jag tycker, herr talman, att det är betecknande 

för den här regeringen. Det blir inte några reformer, det blir tekniska juste-

ringar där vi anpassar oss till rikslag eller till EU-lag. Det är både tråkigt och 

dåligt ur demokratisk synvinkel, som vi ser det. Tack så mycket. 

Talmannen 

Talmannen vill påminna om att det här ärendet handlar om lagtings- och kommunalval. 

Vi ska begränsas oss till detta i diskussionen. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag borde väl avstå från min replik, men det ställdes en 

fråga här från socialdemokraternas sida när det gäller riksdagsvalet. Det 

socialdemokratiska förslaget skulle resultera i att när ersättaren kom-

mer in så är det en helt annan ideologi och en helt annan lagtingsgrupp. 

Det kan ju inte vara rimligt. Om väljarna har givit majoriteten av röster-
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na till en viss ideologi så är det ju den ideologin som också bör behärska 

ersättarposten. Vi är, helt klart, för att ersättaren ideologiskt måste vara 

bunden till den som har kommit in. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

De ideologiska gränserna är väldigt svåra att dra i ett åländskt riksdags-

val. Det är väl inte ens en procent som berör Åland. Det handlar om 

riksangelägenheter. Inte anger ju kandidaterna hur de ska rösta i frågor 

om avskjutning av lodjur med mera. Vid varje val säger alla att de ska 

vara ambassadörer för Åland, de ska arbeta för det svenska språket och 

de ska jobba för sjöfarten. Så har nästan alla valkampanjer sett ut. Jag 

tror att alla gör den insatsen oberoende av vilket parti man kommer 

ifrån. 

Frågan är om det är väljarnas preferenser som slå igenom eller är det 

partiernas preferenser? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag konstaterar, som talmannen gjorde tidigare, att 

ärendet berör kommunal- och lagtingsval. Om ltl Sundback tycker att 

det här är en tråkig byråkratiskt lagframställning så kan jag bara på-

minna om att även den socialdemokratiska lagtingsgruppen har deltagit 

i beredningsarbetet. Det här är ett steg framåt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tycker faktiskt att den är ganska tråkig. Det är en byråkratisk juste-

ring som ingen har något emot. Men den handlar vare sig om demokrati 

eller hur man ska öka valdeltagandet, för den saken kommer inte heller 

den här reformen att ha någon betydelse. Därför hade det varit intres-

santare om man hade diskuterat i lite vidare kretsar. Det är ju den här 

typen av lagstiftning som vi får från regeringen. Vi får inte reformer utan 

vi får tekniska anpassningar och viss uppdatering. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Är det här är en byråkratisk tråkig lagframställning? 

Det kan så vara i ltl Sundbacks ögon. Jag påminner om att det ligger en 

parlamentarisk kommitté bakom hela det här arbetet. Nu har hela no-

mineringsprocessen verkligen moderniserats. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ministern har lite svårt att hänga med. Jag är ju inte mot 

den här tekniska justeringen. Jag tycker att det är för lite. Det är inte 

någon valreform. Det är en teknisk justering som borde ha gjorts redan 

vid senaste val. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Folke Sjölund 

Herr talman! Jag ska inte gå in i detaljer. Jag ska berätta lite om hur arbetet i 

den parlamentariska kommittén gick till. Kommittén skulle göra en översyn 
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av landskapslagen om lagtings- och kommunalval och berörde också riks-

dagsvalet. Jag ska berätta lite vad vi gick igenom. 

Det var en parlamentarisk kommitté där samtliga politiska partier på 

Åland var representerade, även socialdemokraterna. Det fanns lite olika re-

presentation. En del partier hade lagtingsledamöter som medlemmar medan 

andra partier hade andra personer som medlemmar.  

Vi tog faktiskt ett mycket brett grepp. Vi gick in för att diskutera demokra-

tifrågorna mycket ingående. Vi gjorde ganska djupa analyser både när det 

gäller riksdagsvalet men framförallt när det gäller lagtingsvalet. Vi hörde sak-

kunniga och vi skaffade oss information från olika håll för att ha ett brett un-

derlag för våra diskussioner.  

Vi gick också enhälligt in metodiken att om vi skulle föreslå förändringar 

så skulle helst hela kommittén stå bakom de förändringarna, men åtminstone 

en mycket bred majoritet som skulle företräda en mycket stor majoritet i lag-

tinget. Det här ledde naturligtvis till en begränsning. Om det var ett större 

parti som då inte omfattade ett ändringsförslag konstaterade vi att då ska vi 

inte driva igenom det genom omröstningar i kommittén. 

Demokratin var faktiskt i högsätet under hela det här arbetet och framför-

allt omsorgen om väljarna. Här handlar det i mycket hög grad om att jämföra 

med hur valsystemen ser ut på annat håll. Den grundläggande principen om 

valet och valprocedurerna är att de ska vara så transparenta som möjligt och 

man ska ha en valprocedur som är så enkel som möjligt. 

Det valsystem som vi har idag är faktiskt ganska enkelt. Det är ganska 

transparent. Det är klart att man kan diskutera om både stora och små för-

ändringar. Men vi ska komma ihåg att vi har allmänna val till lagtinget och 

kommunalval vart fjärde år. Då är det inte bra att hålla på att ändra valsätt 

och valprocedurer för det förvirrar väljarna. Har man ett system som funge-

rar någorlunda bra så ska man vara försiktig med att ändra det systemet. 

Herr talman! Angående avsnittet om riksdagsvalet så den här framställ-

ningen som vi har nu handlar inte om det. Där var alla övriga eniga utom so-

cialdemokraterna som kom med ett huvudlöst förslag om att man skulle ha 

ett valresultat där ersättaren för den ordinarie riksdagsledamoten skulle 

kunna företräda en helt annan politisk inriktning. Så kan man inte ha det. 

Det är definitivt inte demokrati. Det är någonting helt annat. Det förslaget 

fick alltså inte något gehör. Därför skrev också den socialdemokratiska repre-

sentanten en reservation på den punkten. Det är faktiskt den enda reservat-

ionen på den enda punkten i detta betänkande där det fanns en avvikande 

åsikt. 

När det gäller förslagen till ändringar i lagtingsval och kommunalval så är 

betänkande helt enhälligt.  

Man kan naturligtvis beklaga att det blev ganska tekniska förändringar och 

inte några särskilt stora genomgripande förändringar. Jag beklagar det inte. 

En absolut majoritet i kommittén har uppfattningen att vårt nuvarande valsy-

stem fungerar rätt bra. Därför blev faktiskt slutresultatet dessa tekniska änd-

ringar.  

Faktum är att vi diskuterade mycket ingående och vi analyserade mycket 

ingående olika alternativ. Men slutsatsen blev att vårt nuvarande valsystem 

fungerar rätt bra och att inte någon hade kommit med några lidnerska knäp-

par som skulle öka valdeltagandet dramatiskt. Det kan man knappast åstad-
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komma genom lagstiftning så vitt man inte tar till sådana metoder som tidi-

gare förekom i andra samhällsskick med obligatoriskt valdeltagande osv. 

Slutsatsen är att vårt valsystem fungerar rätt bra. Vi gör tekniska föränd-

ringar som underlättar framförallt nomineringen. Vi gör också valsystemet 

något mera transparent genom att vi tar bort listbegränsningarna som finns. 

Herr talman, detta var en bakgrund till föreliggande framställningar. Jag 

har ytterligare en liten randanmärkning. Kommittén föreslog att frågan om 

kontroll av valfinansiering skulle kunna ha tagits in som en del av vallagstift-

ningen. Nu blev det en egen framställning om det. Med facit i hand, och när 

jag har sett det här, så tycker jag att det var en mycket bättre lösning att ha en 

skild lag rörande kontroll av valfinansiering.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Man blir lite förvånad av ltl Sjölunds presentation av arbetet. Om ett 

stort parti har haft en åsikt att man inte ska diskutera någonting så då 

har man lyssnat till det. Men om en minoritet och ett litet parti kommer 

med ett förslag då kallar man det huvudlöst. Jag ifrågasätter starkt de-

mokratisynen. 

Jag kan inte låta bli att undra varför man tillsätter den ena kommit-

tén efter den andra som sitter på möte efter mötet och det resulterar inte 

i en reform? Det resulterar i tekniska justeringar. Var det nödvändigt att 

sitta 17 möten i den här kommittén och komma till en teknisk justering 

som landskapsregeringen kunde ha lagt fram?  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Det var faktiskt inte alls som ltl Gunell försöker framställa 

det. Det var ju tvärtom, vi gjorde mycket djupgående analyser om de här 

sakerna. Vi kom fram till att det var detta som var möjligt att få en bred 

majoritet kring. Det är klart man kan diskutera nödvändigheten av att 

göra sådana här djuplodningar. Min uppfattning är att det var en nyttig 

genomgång av olika sätt att organisera val på. Den nyttiga genomgången 

gav kunskapen att vi har ett rätt bra valsystem på Åland. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Då kan man väl konstatera att vi har ett bra valsystem ifrån början. Då 

kanske man inte behöver sitta 17 möten och komma fram till samma 

sak. Säkert är det intressant och viktigt att diskutera demokrati ur 

många olika synpunkter. Det behöver vi säkert göra mera. Men för ma-

joriteten i landskapsregeringen, som också styrde det här arbetet, var 

det uppenbart att man inte hade i sikte vilken typ av reform man ville 

åstadkomma. Jag skulle vilja hävda att den här typen av kommittéarbete 

blir bortkastat och onödigt om det inte leder till reformer. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Initiativen kom de facto från den här salen. Man ville titta 

över vallagstiftningen. Det var en parlamentarisk beställning. Den be-

ställningen effektuerade landskapsregeringen på det här sättet. Att hålla 

på att gnälla om att resultatet blev så litet kan man förstås göra, det har 

man full rätt att göra om man vill, men det leder ju inte heller framåt. 

Socialdemokraterna hade inte heller några konkreta förslag på väldigt 



  

276 

genomgripande reformer. Det hade inte någon, även om vi faktiskt gick 

igenom en massa olika metoder och sätt att genomföra val på.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag har den största respekt för det arbete som har gjorts i 

den parlamentariska kommittén och givetvis för det som den stora ma-

joriteten har kommit fram till. Jag har respekt för att man har gått in i 

arbetet utifrån demokratiaspekten. Allt detta är bra. 

Jag har en liten detalj i slutresultatet strikt sätt ur min nuvarande po-

sition, det ekonomiska ansvarsområdet. Jag skulle helst ha sett att lag-

tingsvalet skulle ha flyttat till våren. Inte till samma vår som man har 

riksdagsval utan med ett års förskjutning. Problemet med vårt nuva-

rande ekonomiska system leder till att en ny majoritet ska vart fjärde år 

hantera den tidigare majoritetens budget. Jag skulle önska att det hade 

varit annorlunda till den delen, men jag respekterar det som man har 

kommit fram till.  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Jag har full respekt för att man har olika uppfattningar om 

det här. Visst såg vi det här dilemmat i kommittén. Att den regering som 

tillträder efter valet ärver den tidigare regeringens budgetförslag. Det 

var faktiskt en ingående diskussion just om tidpunkten för valen. Det 

fanns ett par aspekter som visade sig vara ganska svåra att kunna han-

tera. Den ena aspekten är att den gången som man ska flytta valtidpunk-

ten så betyder det att antingen ska man förkorta det sittande lagtingets 

mandatperiod med ett halvår eller så ska man förlänga det sittande lag-

tingets mandatperiod med ett halvår. Det här visade sig vara en svår nöt 

att knäcka. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det må så vara. Jag finner ändå den problematiken som en 

marginell fråga i förhållande till att var fjärde budget, 25 procent av 

budgetarna och verkställigheten av budgeten, nu fortsättningsvis kom-

mer att hanteras av än tidigare majoritet som har lagt en budget för den 

kommande regeringen. Jag säger detta därför att jag tror de facto att 

detta påverkar takten av utgiftsökningarna över tid. Men, jag har respekt 

för det som en majoritet har kommit fram till. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Jag hade faktiskt inte tänkt förlänga den här debatten idag. Ef-

tersom frågan kring just tidtabellen för valet kom upp igen så kan jag inte låta 

bli.  

Det var precis just detta som jag lyfte i remissen här i måndags, om att 

flytta valdagen just utgående ifrån vårt budgetsystem för att få ett system som 

skulle passa bättre in i hur vi har det. Jag uttryckte då också att jag inte tror 

att vi kan förändra budgetsystemet i en så stor utsträckning så att vi får bort 
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den här problematiken. Vi borde ändra på valdatumet. I samma veva skulle 

man dessutom kunna skilja mellan kommunalval och lagtingsval. Då skulle 

man låta kommunalvalen finnas kvar på hösten, det systemet har jag inte 

några problem med. Lagtingsvalet skulle bli på ett skilt år.  

Lagutskottet borde fundera vidare kring frågan om valdatumet nu när den 

här diskussionen finns på flera håll. Jag tackar också finansminister för att 

han lyfte upp just den här problematiken och belyste den på ett liknande sätt 

som jag gjorde senaste gång.  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Frågan om att separera kommunal- och lagtingsval analy-

serades också mycket noggrant. De erfarenheter som finns från andra 

länder, där man har separerade kommunalval och riksdagsval, är inte 

odelat positiva. Det visar sig ofta, särskilt i länder som annars inte har så 

högt valdeltagande, att valdeltagandet i kommunalvalet bli väldigt 

mycket lägre än annars. Det här är inte någon åsikt. Det här grundar sig 

faktiskt på fakta från annat håll. Så länge som vi har så många små 

kommuner på Åland, där det till och med finns sämjoval, är nog risken 

för att kommunalvalet, förutom de största kommunerna på Åland, blir 

ganska anemisk.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag svarar på den där repliken som jag svarade senaste 

gång vi diskuterade den här frågan. Att man har ett högt valdeltagande i 

kommunalvalet säkrar inte att man har diskuterat de kommunala frå-

gorna och att medborgarna faktiskt har haft en möjlighet att penetrera 

dem. Det som händer är att man använder sig av det andra valet som 

dragare för att få folk till valurnorna. Då kanske den politiken mera på-

verkar utslaget också i kommunalvalet. Ur en demokratiaspekt där man 

ska försöka lyfta de kommunala frågorna, och få igång en debatt kring 

detta så att folk ute i bygderna vet vad det handlar om, då borde man 

skilja på de här två valdagarna så att man klart och tydligt får fram skill-

naderna mellan den kommunala politiken och landskapets politik.  

Jag har ingenting att invända mot att man har haft ett lägre valdelta-

gande i kommunalvalen när man har provat på det här, som ltl Sjölund 

var inne på. Det handlar ju också om på vilket sätt man lyckas genom-

föra valkampanjerna. Det är någonting som vi politiker i det fallet får ta 

på oss  

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Jag håller med om resonemanget att de kommunala frå-

gorna riskerar att bli andra rangens frågor. Samtidigt, med erfarenhet 

från ganska många valkampanjer här Åland, så skulle jag vilja säga att 

de kommunala frågorna inte är bortsopade på något sätt. Väljarna har 

nog en salig förmåga att blanda ihop kommunala frågor och landskaps-

frågor, båda frågorna kommer nog in i valkampanjer. Det är inte lika 

strukturerat som man kanske skulle önska att det kunde vara. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det är precis säkert såsom ltl Sjölund säger. Man får en si-

tuation där frågorna diskuteras. Det kanske blir fel politiker som disku-
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terar de här frågorna. Någon som ställer upp i lagtingsvalet får istället 

diskutera kommunala frågor och tvärtom. Det gynnar inte den här de-

mokratiaspekten i det här fallet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Det är intressant att diskutera när valet bör hållas. Där kan man 

synbarligen ha olika åsikter. 

Obunden samling ser att det är bra som det är, som kommittén kom fram 

till. Orsaken till detta är många. Om man ser på tiden över året, på våren, i 

mars-april har ålänningarna mycket annat att syssla med än att fundera på 

val.  

Tredje söndagen i oktober däremot är det mesta undanstökat. Man är utvi-

lad efter sommaren och man har kommit i gång. Skolorna har börjat och hål-

lit på i två månader, då är det passligt med en sådan här aktivitet att utnyttja 

sin demokratiska rättighet och välja sin politiker. Om man ser i tid över året 

så är den här tidpunkten bra.  

När det gäller valet och när det ska passa ihop med det system vi har när vi 

lägger fram budgeten så är det inte ett så stort problem. Det kan man åter-

ställa med en första tilläggsbudget, vilket regeringarna har gjort om man har 

så stora förändringar. Det är ju sist och slutligen väldigt lite som ändrar i en 

budget. Det är kanske några projekt som man kan ställa in, några projekt som 

man kan påbörja och man kan göra vissa omprioriteringar. Det finns ändå 

fyra budgeter som den nya regeringen kan lägga fram.  

Däremot är det ett problem med demokratin. Det år som det är val tende-

rar politikerna att satsa mera, vilket man ser tydligt på budgetarna och det 

finns många undersökningar som visar det. Det är demokratins baksida, man 

har inte samma ansvarstagande och man blir lite "småkollig", ursäkta ut-

trycket, när det är valår. Oavsett när vi har valet så kommer det att vara pro-

blem. Den sista budgeten för valet kommer att vara en valbudget. Det spelar 

inte någon roll när vi har valet. I så fall ska vi sluta ha val och ha val vart ti-

onde år. Då blir det bara var tionde budget som blir en valbudget, men det är 

inte realistiskt. Väljarna måste också få välja sina politiker tillräckligt ofta. 

Jag tror inte att det är ett argument. Till den delen det här är ett problem så 

löses det genom den första tilläggsbudgeten. Det är ju egentligen ganska bra, 

den budget som man tar vid valet är hemlig till efter valet. Man kan inte driva 

politik i den budgeten. Det är kanske bättre det. Det kanske sparar pengar att 

den budgeten som är närmast valet är hemlig. Det kanske var klokt när våra 

förfäder tog de här tidpunkterna och konstruerade den här krocken. Ni ska 

tänka så istället. 

När det gäller att separera kommunalvalet så tror jag inte heller att det 

finns energi tillräckligt i de åländska partierna att driva två val. Det är en 

otrolig ansträngning att driva ett val för våra små partiorganisationer. Det 

handlar om ett fåtal människor som har det som värv, förutom de aktiva poli-

tikerna. Det är helt annat i större politiska system där man har stora organi-

sationer med kanske hundratals människor som har det som heltidsjobb. 



  

  279 

Jag tror att man måste koncentrera sig till en valrörelse. Visst kan det vara 

väldigt viktiga frågor i de kommunala valen. Om man utvärderar de åländska 

valrörelserna så har det varit väldigt mycket debatt om kommunala frågor. 

I inkommande val blir kanske själva kommunalfrågan väldigt viktig. Där är 

det märkligt att frisinnad samverkan, som vill avskaffa kommunerna, vill se-

parera kommunalvalet. Man vill först göra konstitutionella nivån mycket 

mindre viktig och sedan vill man ändå separera valen. Jag får inte riktigt ihop 

åsikterna där, annat än att det står så i facit då, i Finland. Att man har tittat i 

facit vill jag inte tro om frisinnad samverkan.  

Så här ser jag på detta. Jag ska inte bryta mot talmannens uppmaning an-

nat än att säga att när man har en kommitté som utvärderar någonting och 

funderar på förändringar så behöver det inte vara fel att man kommer fram 

till att allt är bra som det är. Det kan också vara ett resultat av ett kommitté-

arbete.  

Jag är inte på detta vis kritisk, även om jag ser många möjligheter till för-

ändringar. Sådana här förändringar måste man ha en bred enighet om. Jag är 

inte missnöjd med dessa 17 möten. Det kan också vara bra att komma fram 

till att det är bra som det är. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! För det första kan jag försäkra ltl Danne Sundman om att 

vare sig när det gäller mig eller frisinnad samverkan tittar vi i facit först. 

Det handlar snarare om hur man ska få ett bra system där man får dis-

kutera politik på dess rätta plats och de rätta frågorna.  

När det gäller att den kommunala organisationen skulle vara en 

kommunalvalsfråga så är jag inte riktigt säker på att det är så heller. 

Såsom frågan har utvecklats under den senaste tiden så handlar den ju 

inte bara om hur kommunerna ska var indelade. Det finns hur mycket 

som helst involverat i vad man ska göra på landskapsnivå och vad ska 

man göra på kommunal nivå. Det är ju en samhällsreform som man i så 

fall ska diskutera om på vilka nivåer man ska göra de här bitarna. Jag 

protesterar mot att detta skulle vara en kommunal fråga. Det är en ty-

pisk fråga som ska diskuteras på det här planet, om hur vi ska kunna in-

dela verksamheten på ett sådant sätt att vi får ut bästa möjliga av det till 

våra samhällsmedborgare. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Det där är ju ett argument för att hålla ihop valen. Då får man diskuss-

ionen helheten. När man ställer upp i lagtings- och kommunalvalet så 

får man också debattera hur fördelningen ska vara mellan de här på po-

litiska systemen. Därför är det nu viktigt att vi har de här valen samti-

digt. Det lär säkert ta flera val för att diskutera så genomgripande sam-

hällsförändringar. 

När det gäller huruvida lagtingsvalet skuggar kommunalvalet eller 

inte, så visst kan det vara så att all energi går åt till en debatt som hand-

lar om lagtingsnivån. Det kan också vara så att den kommunala nivån 

någon gång får draghjälp av att det är lagtingsval samtidigt. Jag har 

svårt att säga att man på förhand kan fastställa att det är för- eller nack-

delar med att ha separata val och att det skulle vara så mycket fördelar. 

Det riktgivande är hur mycket energi man har att sätta på en valrörelse. 
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Då kanske man inte prioriterar att ha så mycket valrörelse när det gäller 

kommunalval.  

Vi i obunden samling kan ha val vilken dag som helst. Vi beter oss 

precis lika hela valperioden. Vi bedriver valkampanj ifrån första dagen 

efter valet. För oss är det egentligen inte någon större skillnad. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag tror också att man måste komma ihåg att fokus i de 

olika valrörelserna bör ligga på olika frågor. När det gäller lagtingsnivån 

är det de övergripande frågorna, framförallt lagstiftning och budget som 

bör ligga i fokus. På den kommunala nivån handlar det om utförandet av 

olika tjänster som kommer att ligga som grund. 

Det kanske också mera tydligt skulle visa på att det finns en kommu-

nalpolitisk nivå och en lagtingspolitisk nivå. Om man inte orkar med att 

bedriva två valrörelser så att man får se en viss skillnad mellan dem som 

håller på med kommunalpolitik och dem som håller på med lagtingspo-

litik. Det kunde vara ganska bra med tanke på var fokus ska ligga när vi 

sitter i den här salen och när vi sitter i en fullmäktigesal.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Visst finns det argument för att dela upp det. Men om man väger för- 

och nackdelar så tror jag fortfarande att det är bra att ha valen samti-

digt.  

De finns många som sysslar med kommunalpolitik och bara vill syssla 

med det. Det finns många ute i kommunerna som år efter år sysslar med 

kommunalpolitik. Idag är det ungefär en självklarhet att man ska sträva 

till att göra karriär.  

Man kan ju också tänka på, inför en valrörelse, att man har kommu-

nala debatter, vilket är väldigt ovanligt. Partierna kan ta diskussion om 

att lyfta fram kommunalvalet, som kanske för många människor är det 

allra viktigaste valet, eftersom det är den verksamheten som är närmast. 

Där kanske partierna kan kompensera och ta fördelarna som ett delat 

val skulle ha, fast vi inte delar valet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag vill hålla med ltl Sundman på en punkt och motsäga honom på en 

annan punkt.  

Vad gäller kommunalvalet tycker jag att det är riktigt som ltl Sund-

man säger att det är tufft att klara upp två val. Däremot är det viktigt att 

kommunalvalet inte hamnar i skuggan av lagtingsvalet, utan att kom-

munalvalet lyfts fram och att de frågorna är viktiga. Det är någonting 

som åligger partierna. 

Jag förvånade mig över att ltl Sundman tycker att det är okej att man 

ska tillsätta utredningar som bara har till mål att se över någonting och 

inte har en reform i sikte. Jag anser att det är ju ett slöseri med all-

männa medel, särskilt med dyra tjänstemannatimmar. Det förvånar mig 

att ltl Sundman tycker att det är okej. 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Generellt sett är det inte okej att utreda saker och sedan 

inte komma fram till något. Eller ännu värre, utreda saker, komma fram 

till någonting och sedan inte göra någonting, som vi också har sett.  

Uppdraget för den här kommittén var att utvärdera och fundera på 

det. Det var inte något klart uppdrag förutom några detaljer som man 

skulle titta på. Nog kan ju en parlamentarisk kommitté också ha rollen 

att man utvärderar och funderar om det är bra som vi har det eller om vi 

borde ändra på någonting och väga argument mot varandra. Det är trå-

kigt om det skulle vara så generellt, att alla utredningar inte kommer 

fram till någonting. 

Jag håller också med om den åsikten att i första hand ska utredningar 

förverkliga någon redan fastställd synpunkt. Man skjuter alltför mycket 

saker till utredningar när man är politiskt osäker. Där har socialdemo-

kraterna helt rätt. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag har en ganska stark uppfattning om det här med utredningar. Om 

man ska tillsätta en utredning och dessutom involvera alla de politiska 

partierna så behöver man ha en klar uppfattning om vad det där man 

ska förändra. Man har ett problem och det ska man lösa i kommittén. I 

kommittén ska man säga hur och på vilket sätt man ska lösa problemet. 

Allt som handlar om uppföljning och utvärdering av systemet ska skötas 

av förvaltningar. Reformer ska göras i de parlamentariska kommittéerna 

där man sedan kommer överens om hur det ska ske. Att hålla på med 

den här typen av utredning, på utredning, på utredning är absolut slö-

seri med demokratiska resurser, våra offentliga medel och tjänsteman-

natimmar i oändlighet.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Ja, ltl Gunell har helt rätt när det gäller hur parlamentar-

ismen normalt ska fungera. Där är en majoritet får en majoritet i ett val 

och driver den politik som man inför en utredning räknar upp olika sa-

ker som utredningen ska ta reda på. Man vill göra det här och det här 

och det här. Så är det inte, men så borde det vara. 

När det gäller konstitutionellt grundläggande frågor som ändring av 

valsystemet då kan inte en majoritet peka för alla partiers del. Då kanske 

man måste vara lite luddigare i problemformuleringen och be en parla-

mentarisk grupp utvärdera det här och komma fram till eventuella änd-

ringar. Jag menar att man i det här fallet inte kan se det som ett miss-

lyckande att man inte har kommit fram till så stora förändringar. Man 

kom fram till att det är ganska bra som man har det. Men sedan så har vi 

generellt utrednings- och hyllvärmarproblem, det håller jag absolut med 

om.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Man kan fråga sig om parlamentarismen på Åland fungerar och 

om demokratin fungerar? Finns det ett problem? De flesta partier har sagt att 
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det finns problem i vårt system som man borde se över, t.ex. detta med val-

deltagandet. Skulle det vara som socialdemokraterna säger, ”vi vet ju, vi vill 

reformera”, ja, då föreslår man det. Förslagsrätten är ju fri här. Inte behöver 

man sitta med i parlamentariska kommittéer om man inte vill, och särskilt 

när man kommer fram till den mycket välgrundade slutsatsen att det mesta 

fungerar ganska bra och att det inte finns några förslag till förändringar som 

har visat sig bättre. Det är ju inte alls ovanligt att små justeringar i vårt sy-

stem har stora konsekvenser.  

Förre lantrådet Alarik Häggblom brukade ta ett exempel från lagstiftning-

en där en mycket liten justering kunde ha stora konsekvenser. Han påstod då 

att det i ett beslut stod; friges ej, hänges. Men efter en parlamentarisk utred-

ning kom man fram till att här ska man göra en reform och flytta komma-

tecknet och skriva; friges, ej hänges. Det hade avgörande betydelse för den 

person som det handlade om. Här är den avgörande betydelsen att man inte 

råddar till riksdagsvalet med olika listor och flera röster osv, utan att man 

tänker igenom det först. Då ska man inte underskatta ett instrument som alla 

här i lagtinget mer eller mindre har tillgång till, förmågan att tänka, och då 

tänka efter före helst. Det är det som den parlamentariska kommittén har 

gjort, som ltl Sjölund sade.  

Om vi tar de problemställningar som lagutskottet förväntas behandla, så 

gäller det inte den parlamentariska kommitténs vara eller icke vara. Det be-

ställdes av partierna. Det man ville veta kunde man ge ett svar på. Systemet 

fungerar ganska bra.  

Att den demokratiska processen har sina brister är ju en sak som vi alla får 

ta ansvar för. 

Det är tre saker som är viktiga här. För det första, kopplingen mellan bud-

get och val, som finansminister Mats Perämaa sade. Den kopplingen är pro-

blematisk. Det kommer en budget, i november, som behandlas och valet är 

sista veckan i oktober. Men, jag tror att budgetprocessen. såsom den utveck-

las, kommer att kunna lösa en del av de här problemen utan att man flyttar 

valdagen mer än någon vecka. På våren har man nu en budgetproposition, 

om vi jämför med Sverige, med de övergripande riktlinjerna. I tilläggsbudge-

ten för i år angav man, som tillägg till den ordinarie budgeten, ungefärliga 

riktningar. Det skulle förvåna mig om den här landskapsregeringen avviker 

alltför mycket från de ramar som man då lade. Men man gör det i olika kon-

kreta förslag, t.ex. när det gäller champagnehantering. Där kommer det sä-

kert några förslag om att man ska satsa på dykturismen och museiverksam-

het, hoppas jag, och några andra konkreta förslag. Kanske det ligger någon-

ting i luften när det gäller jordbruket där också andra företag kommer in. Det 

har, herr talman, ingenting med det här ärendet att göra. Det är en reflektion 

till vad man kan tänka sig i en budget. 

Det skulle betyda att när det är valår så ger man en budget som kan ändras 

och kompletteras. Man kommer med en kompletteringsframställning inom 

tre veckor där man kan dra tillbaka förslag, komma med andra förslag och 

möjligen hitta nya finansieringsstrukturer. Där tror jag att vårt system möj-

liggör delreformer.  

Det andra är lagtings- och kommunalval, som vi diskuterade under senaste 

plenum. Problematiken är inte att man inte har tid med lagtingsval och 

kommunalval, mera det att man blandar samman frågeställningarna. Kom-

munala frågor kommer upp i lagtingsvalet, medan på det kommunala planet 
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fungerar med lokala valrörelser som har att göra med lokala frågor. Frågan är 

att ta ansvar för att man driver frågor på olika plan.  

Nu är det ofta så att alla som är politiskt aktiva är aktiva i så många organ 

som möjligt och på så många nivåer som möjligt. Det är väl kanske inte så bra 

för demokratin, men det är ju ett val som man själv gör. 

Kommunstrukturen är ju egentligen inte en kommunal beslutsfråga men 

däremot en kommunal demokratifråga och den frågan ska leda till lagstift-

ning. Där har vi en verklig helhetsfråga som man borde avgöra på samma 

valdag.  

Lagutskottet kan nu behandla den här framställningen och möjligen 

koppla ihop det med finansförvaltningslagen och budgetfrågan. Oberoende 

hur man gör så finns det problem, men där tror jag man kan hitta en lösning. 

Tack.  

Talmannen 

Talmannen påminner om att det ändå är en relativt teknisk reform som nu är i fråga.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag måste begära ordet på nytt eftersom jag har slutat äta idag, 

och då försämras vissa vitala kroppsdelar lite. Jag glömde bort att säga vad 

jag skulle säga när det gäller resonemanget kring när på året lagtingsvalet ska 

vara. Man borde fundera på att byta år. När vi har valår så är vi uppspelta 

över detta. Just före har vi val i Finland, då är vi uppspelta över det och just 

före det har vi val i Sverige och då är vi uppspelta över det. Den här uppspel-

hetsperioden blir helt fel lagd. Det spiller över från granndemokratierna. Det 

skulle vara bättre om vi hade val först. Sedan när man har haft val så blir det 

alltid en dip-period, då går alltid aktiviteten ner. Då skulle det vara bra med 

lite positiv input utifrån, lite valrörelser. Det var bara detta jag ville ta upp. 

Det är oklart om det går innanför talmannens uppmaning att det här är en 

teknisk ändring.  

Den här kommittén kom fram till en mycket väsentlig sak, nämligen den 

förra framställningen om valfinansiering. Det är kanske värt hela arbetet ef-

tersom det är en jätteviktig fråga som obunden samling har drivit. 

Talmannen 

Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till 

lagutskottet.  

Andra behandling 

5 Godkännande av avtalet med Antigua och Barbuda om upplysningar i fråga om skat-

teärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 30/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 20/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen vidtar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lag-

tingets bifall i enlighet med lagutskottets betänkande. Lagförslaget är bifallet i andra 

behandling. Ärendets andra behandling är avslutad. 
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Andra behandling 

6 Godkännande av avtalet med Dominica om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 31/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 21/2009-2010)  

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen vidtar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lag-

tingets bifall i enlighet med lagutskottets betänkande. Lagförslaget är bifallet i andra 

behandling. Ärendets andra behandling är avslutad. 

Andra behandling 

7 Godkännande av avtalet med Grenada om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 32/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 22/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen vidtar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lag-

tingets bifall i enlighet med lagutskottets betänkande. Lagförslaget är bifallet i andra 

behandling. Ärendets andra behandling är avslutad. 

Andra behandling 

8 Godkännande av avtalet med Saint Lucia om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 33/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 23/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen vidtar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lag-

tingets bifall i enlighet med lagutskottets betänkande. Lagförslaget är bifallet i andra 

behandling. Ärendets andra behandling är avslutad. 

Andra behandling 

9 Godkännande av avtalet med Monaco om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 34/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 24/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen vidtar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lag-

tingets bifall i enlighet med lagutskottets betänkande. Lagförslaget är bifallet i andra 

behandling. Ärendets andra behandling är avslutad. 

Andra behandling 

10 Godkännande av avtalet med Kina för att undvika dubbelbeskattning och förhindra 

kringgående av skatt 

Lagutskottets betänkande (LU 35/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 25/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. 
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Detaljbehandlingen vidtar. Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs för lag-

tingets bifall i enlighet med lagutskottets betänkande.  Lagförslaget är bifallet i andra 

behandling. Ärendets andra behandling är avslutad. 

Andra behandling 

11 Oljeutsläppsavgift 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 8/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 23/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående lagför-

slaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med social- och miljöutskottets förslag. 

Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad.  

Andra behandling 

12 Inspire-direktivet 

Lagutskottets betänkande (LU 36/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 25/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Harry Jansson 

Herr talman! Jag var frånvarande då lagutskottets betänkande presenterades 

här under den första behandlingen för en tid sedan.  

Vad gäller en-myndighetsproblematiken så är det en sak som detta parla-

ment har all anledning att återkomma till. Om det inte hade varit frågan om 

ett EU-direktiv, där olika rättsliga förpliktelser gör att vi bör handlägga den 

här frågan i skyndsam ordning, så skulle jag nog ha föreslagit en ordning där 

vi ånyo skulle ha testat möjligheten för lagtinget att utkräva respekt för själv-

styrelseordningen, dvs att den behörighet som utövas här på Åland är själv-

ständig i förhållande till Helsingfors.  

Jag tror att vi tillsammans måste sätta oss ner och se om vi kan föra en 

principiell diskussion i självstyrelsepolitiska nämnden om den här frågan. 

Utgångspunkt är från Lissabonfördraget, som uttryckligen säger att unionen 

ska respektera de nationella särarterna, dvs de speciella omständigheterna 

som gäller i var och ett medlemsland. Med den utgångspunkten bör vi ånyo 

väcka liv i den här frågan.  

Ålands delegationen har ursprungligen gått helt på den åländska linje när 

det gäller respekten för självstyrelsesystemet. Med kraft av Lissabonfördraget 

och respekten för de nationella särrättigheterna tycker jag att frågan bör dis-

kuteras på nytt.  

Talmannen 

Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen vidtar. Lagför-

slaget i landskapsregeringens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med 

lagutskottets betänkande. Lagförslaget är bifallet i andra behandling. Ärendets andra 

behandling är avslutad. 



  

286 

Första behandling 

13 Energieffektivitetstjänster på energimarknaden 

Näringsutskottets betänkande (Nu 5/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 24/2009-2010) 

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

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

tet.  

Diskussion. 

Ltl Anders Englund 

Herr talman! Näringsutskottet har behandlat lagstiftningen om energieffekti-

vitetstjänster på energimarknaden. Den här lagen har som syfte att främja en 

effektiv och sparsam energianvändning hos slutförbrukarna. Det centrala må-

let med lagen är att skapa förutsättningar och ramar för beslut som leder till 

förbättrade energibesparingar. Det här ska också minska kostnaderna för 

slutförbrukade av energi, vilket man kanske kan ha olika åsikter om. 

Det här är en lagstiftning som det är lite bråttom med. Den borde redan ha 

varit antagen här i lagtinget. Utskottet har diskuterat den här lagstiftningen 

med hörande. Vi har egentligen inte något att anföra om lagen. Vi tar i prin-

cip det korta formuläret. 

Utanför utskottets skrift vill utskottet poängtera att det inte får leda till 

mera byråkrati, vilket har varit en allmän diskussion i utskottet.  

Enligt de upplysningar som vi har fått av ministern så har man nog en 

mera omfattande lagstiftning i riket. Vi förstår att det är mycket smått som 

måste göras i det här. Jag tror inte att det kommer att leda till mera byråkrati.  

Vi uppfyller redan i stora drag det som behövs i den här förordningen. Det 

borde egentligen inte vara några problem i den här lagstiftningen. 

Det är rådets direktiv och det behöver tas. 

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? 

Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.  

Första behandling 

14 Gymnasieutbildning 

Kulturutskottets betänkande (KU 9/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 22/2009-2010) 

Först tillåts allmän diskussion och därefter kan förslag väckas om remiss till stora ut-

skottet.  

Diskussion. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! På bordet ligger idag ett efterlängtat betänkande. En lång natts 

färd mot dag börjar nu nå sitt slut.  

Vi har ett förslag på en gymnasielag som lades av landskapsregeringen i 

våras och som nu har behandlats i utskottet. 

Man kan konstatera att utskottet, i det allra mest väsentliga och i det stora, 

stöder landskapsregeringens förslag, eftersom det också stämmer överens 

med den överenskommelse som vi gjorde efter lagtingets behandling av med-

delandet för lite drygt ett och halvt år sedan.  
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Inledningsvis kan man också konstatera att tidsplanen har varit väldigt an-

strängd, både för landskapsregeringen och för utskottet. För utskottet har det 

betytt att vi har haft en hel del mindre saker som vi behövt rätta för att få så 

stor tydlighet som möjligt i lagförslaget. Därför ser det också ut som om vi 

har gjort stora förändringar. Men innehållsmässigt är det inte några större 

förändringar, utöver det som jag kommer till så småningom.  

I lagen om läroavtal fick vi gå in och göra en hel del förändringar som jag 

ska återkomma till. För att uppnå tydligheten i lagstiftningen behövde vi till 

och med gå in och öppna icke öppnade paragrafer. 

Herr talman! Nu kan jag inte stå här och lova att vi till hundra procent har 

lyckats med att få ett betänkande och en lag som inte innehåller smärre fel, 

att det inte kan finnas sådant som kan leda till att man kan få lite bekymmer 

med att tolka lagen i framtiden. Men, det känns som om vi tillsammans med 

landskapsregeringen har kunnat göra en sådan genomgång av det här lagför-

slaget att det nu borde vara så perfekt som vi vågar lova att vi har kunnat göra 

på den här tiden.  

I slutet på betänkande föreslår vi att man efter två år ska göra en noga ut-

värdering av det här för att veta vad resultatet har blivit. 

Jag vill i det här sammanhanget passa på att tacka de hörande för deras 

sakkunskap. De har för kanske tredje eller fjärde gången varit till kulturut-

skottet i den här frågan. De har varit ovärderliga för vårt arbete. Jag vill också 

rikta ett stort tack till landskapsregeringen och dess tjänstemän. Jag tycker 

att vi har haft ett gott samarbete med dem. Vi har kunnat lösa de problem, 

som uppstått på vägen, på ett sådant sätt att vi ska kunna ro i hamn en re-

form som är väldigt nödvändig. Här har också vår sekreterare i utskottet gjort 

ett otroligt jobb. Jag vill också rikta ett väldigt stort tack till henne.  

Sedan till innehållet i själva betänkandet. Om vi börjar med styrning och 

organisation, så här har vi valt att föreslå en del förändringar vad gäller den 

nya myndigheten Ålands gymnasium. Vi föreslår, för det första, att direktion-

en ska byta namn och benämnas styrelse. För det andra att styrelsen ska få 

något utökade befogenheter i jämförelse med det förslag som ligger. De ökade 

befogenheterna skulle medföra att man också skulle få utse skolans ledande 

personal, dvs förvaltningschef och rektorer. Det sista var vi inte eniga om. 

Där blev det en omröstning som blev till fördel för denna förändring. 

Vad har vi då för motiv till de här förändringarna ifrån utskottets sida? Att 

det ska heta styrelse istället för direktion så vi tycker att det arbetet som det 

organet ska göra har väldigt stora likheter med vad en styrelse sysslar med 

normalt. Vill också på det här sättet markera att det sker en förändring, vi går 

över från sju skolor och sju direktioner till någonting nytt, en ny organisation, 

en ny myndighet med ett ledande organ, en styrelse.  

Detta att ytterligare stärka styrelsens roll genom att ge dem möjlighet att 

tillsätta personalen handlar om att vi tydligt vill visa på att Ålands gymna-

sium också har en fristående ställning gentemot landskapsregeringen. Ut-

skottets majoritet anser att det är viktigt att vi har rollfördelningen väldigt 

klar och tydlig.  

Landskapsregeringen är beställare av utbildningstjänster och övervakar 

också myndighetsutövningen. Det är landskapsregeringens uppgifter. Medan 

Ålands gymnasium är de som ska utföra. Genom att skapa en tydlighet i detta 

så tror vi att förutsättningarna för att lösa sådant som kan bli problematiskt i 

framtiden också blir lättare. 



  

288 

När det gäller den interna organisationen så har utskottet valt att inte, i 

alltför hög utsträckning, gå in i den eftersom det är en fråga som den nya sty-

relsen ska ta sig an. Det finns heller inte någonting sagt i lagförslagets kring 

de bitarna. Det är ett antal dokument som ska tas fram. Beskrivningen finns 

att det ska finnas en förvaltningschef och två rektorer. I lagförslagets moti-

veringar kan man tydligt läsa in att man vill att förvaltningschefen ska ha det 

högsta budgetansvaret i den här organisationen. Det måste finnas någon som 

är utpekad ansvarig för myndighetens budget. Vi förtydligar det här ansvaret 

i det förslag som utskottet lägger till lagtinget. Vi gör förvaltningschefen till 

ensam föredragande i styrelsen. Här ska påpekas att det pedagogiska ansva-

ret ligger kvar, precis som tidigare, på de två reaktorerna, det tar man inte 

ifrån dem.  

Herr talman! Vad gäller styrelsearbete så har vi även där gjort en justering 

som gäller de studerandes möjligheter till medinflytande. I förslaget, som 

landskapsregeringen lade, hade man tillförsäkrat de studerande inflytande i 

ledningsgrupperna och vid behov, enligt styrelsens prövning, också i styrel-

sens arbete. Utskottet vill lyfta fram att det här är en verksamhet som verklig-

en berör de studerande. De bör kunna vara med och påverka den verklighet 

som de dagligen vistas i. Vi ser också att detta handlar om demokratifostran, 

de kan vara med ifrån början och påverka. Vi pratar ofta i de här samman-

hangen om att vi ska försöka locka med unga människor att påverka i sam-

hället. Då tycker jag också att vi ska ge dem den möjligheten här. Vi har gjort 

den lilla förändringen att man ger studeranderepresentanter möjligheten att, 

om de så önskar, delta i styrelsens möten. Detta får man se både som en möj-

lighet och som ett ansvar att förvalta.  

När det gäller det interna arbetet vill vi ifrån utskottets sida understryka 

vikten av att bygga upp den interna organisationen. Man måste ifrån land-

skapsregeringens sida lägga stor vikt vid att göra en så flexibel och enkel or-

ganisation som möjligt. Det måste finnas tydliga beslutsgångar och en god 

balans mellan vad som är administration och vad som är pedagogik. Det är 

viktigt att man i inledningsskede får de här bitarna på plats, då skapar man 

en förutsättning för att den här organisationen också ska kunna fungera i 

framtiden. Allt detta kommer att göras i de underliggande regelverk som nu 

ska tas fram, framför allt i förordning, reglemente osv. 

Herr talman! Det fanns ett förslag om att ett lagfäst utbildningsråd skulle 

inrättas. Utskottet ser positivt på att landskapsregeringen redan idag i princip 

jobbar med någon typ av nätverk där man bollar utbildningspolitiska frågor. 

Utskottet anser också att man inte ska gå in och lagfästa någonting som inte 

behöver ett lagstöd, eftersom utbildningsrådet inte skulle få sådana uppgifter 

som skulle vara i behov av att stipuleras i lag.  

Vi ser det som naturligt att en framsynt landskapsregering använder sig av 

ett utbildningsråd för att kunna fatta kloka beslut och förelägga förslag till 

lagtinget om hur framtiden ska se ut i skolorna. Av den orsaken föreslår vi att 

utbildningsrådet stryks i det första lagförslaget och att det sista lagförslaget 

helt hållet förkastas. Här får det inte råda något tvivel om att utskottet ändå 

ser värdet i utbildningsrådet. Men, man ska fundera på vilket sätt man går in 

och reglerar saker och ting i lag. Vi ska inte överreglera saker och ting.  

Herr talman! Till skolans innehåll sedan, utskottets samlade bedömning är 

att den här skolan, den här organisationen, den här myndigheten, ger goda 

förutsättningar för att utveckla utbildningen för att möta framtidens behov 
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både vad gäller den allmänbildande utbildningen och yrkesutbildningen. Ge-

nom att skapa den här tvåbenta skolan så har man säkrat upp just den biten. 

Det var en av de saker som det fanns mest dubier om när vi under förra pe-

rioden diskuterade framställning nummer 13, struktur -07. Här borde de du-

bierna inte behöva finnas mera. Nu har man det här uppdelat på ett sådant 

sätt att det här ska säkras för framtiden. 

När det gäller ytterligare förändringar som utskottet har gjort så har vi i 

paragraf 2 gjort ett tillägg med ett moment. Det tillägget handlar om att vi yt-

terligare vill möjliggöra en större flexibilitet för att möta förändringar inom 

närings- och arbetsliv som följer av en fortgående samhällsutveckling. Här 

har man lagt ett sådant tillägg som leder till att man ska kunna kombinera 

utbildningen i olika program. Detta görs egentligen redan idag. Vi har ett ex-

empel på detta i utbildningsprogrammet inom samhälleliga- och sociala sek-

torn. Nu visar också det här lagförslaget att vi lägger en grund för att man 

också i framtiden ska kunna göra den typen av utbildningsprogram om land-

skapsregeringen ser att man möter sådana behov.  

Herr talman! När det gäller sjöfartsutbildningen så konstaterar utskottet 

att landskapsregeringen fortsättningsvis ämnar bedriva denna utbildning 

både på gymnasienivå och på högskolenivå. Utskottet understöder detta. Vi 

betonar ändå vikten av att man samordnar utbildningarna inom sjöfartens 

område, så att dubbelutbildningar undviks, marknadsföringen görs gemen-

samt samt att de gemensamma resurserna används effektivt. Vi har också i 

vårt hörande med landskapsregeringen erfarit att ett sådant arbete pågår.  

En arbetsgrupp kommer att presentera ett förslag till genomförande på 

detta under oktober månad. Vi har konstaterat att lagen inte ställer några 

som helst hinder i vägen för detta, snarare tvärtom. Lagen ger de här möjlig-

heterna. Man måste se till samarbetet finns mellan högskolan och gymnasie-

skolan så att detta fungerar i praktiken. 

Herr talman! När det gäller uppbyggnaden av den här utbildningen så 

kommer den att ge ungdomarna mera valfrihet. För att man ska kunna ut-

nyttja valfriheten kommer det att krävas en hel del studiehandledning. Från 

utskottets sida vill vi påpeka för landskapsregeringen att det är viktigt, i det 

fortsatta arbetet, att se till att man inom den nya organisationen faktiskt till-

godoser det här behovet. 

Lagen ger också förutsättningar att bedriva en god vuxenutbildning. Hur 

och i vilken takt vuxenutbildningen ska utvecklas bestäms av kommande be-

slut och prioriteringar. Det finns inte exakt inskrivet i lagstiftningen hur detta 

ska ske. Det är beroende av hur man formar den nya skolan. Det behövs poli-

tiska beslut längre fram. Om man läser motiveringarna så pratar man en hel 

del om att man ser ett behov av att vuxenutbildningen ska kunna stärkas för 

framtiden. Då kommer den också att behöva mera resurser. Det måste man ta 

i beaktande när man tittar på den totalekonomiska kalkylen för det här pro-

jektet. 

När det gäller möjligheten till läroavtal så är de samma som idag, dock så 

att ansvaret för det praktiska genomförandet nu tydligt läggs på Ålands gym-

nasium. Som jag inledde med så hittade vi ett antal definitionsproblem. Vi fö-

reslår att de ska förändras genom att vi har gått in och definierat om vissa sa-

ker i lagen. Jag tänker inte gå in på det här, men jag kan gärna svara på frågor 

om man behöver få det mera utrett. Vi har försökt att få den så lättförståelig 

och möjlig att följa som möjligt.  
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Nu säger man att det är landskapsregeringen som är huvudman för läroav-

talsutbildningen. Man kan konstatera att landskapsregeringen kan, för fram-

tiden, fundera på huruvida huvudmannen, precis som för gymnasialstadieut-

bildning, faktiskt kunde vara Ålands gymnasium. Nu lägger man det prak-

tiska arbetet på Ålands gymnasium. Men, man håller ändå huvudmanna-

skapet kvar. Utskottet har valt att inte föreslå några ändringar i det här ske-

det. Jag tycker ändå att man kan fundera på det för att få ut bästa möjliga av 

en sådan här organisation.  

När det gäller den allmänbildande utbildningens slutexamen så har vi sett 

till att paragraferna 8 och 32 nu går ihop, så att studentexamen blir obligato-

risk när man ska sluta den allmänbildande utbildningen. Det är för att säkra 

upp att de studerande också ska ha möjligheten att söka vidare med sina be-

tyg, så att vi inte hamnar i en situation där det blir oklarheter. Man kan fun-

dera om man i framtiden också vill ha alternativa möjligheter för den allmän-

bildande utbildningen, såsom man har haft tidigare. Man ska i så fall komma 

ihåg att det kommer att leda till att man måste tillföra ytterligare resurser. 

Från utskottets sida har vi inte velat föreslå detta i det här skedet, därför att 

vi ser att ekonomin i den här reformen ändå är någonting som behöver över-

vägas innan man på in för att ytterligare göra större förändringar. 

Då är det väl bra att vi kommer in på ekonomi. Det är en fråga som har 

sysselsatt oss en längre tid. I framställningen och i remissdebatten framkom 

en hel del frågor kring de här bitarna. I slutskedet av utskottets behandling 

kunde också landskapsregeringen plocka fram material som gav oss en över-

syn på hur man ser på det ekonomiska läget. 

Landskapsregeringen beräknar att kostnaderna i inledningsskedet ungefär 

skulle stiga med en miljon. Det handlar om att under övergångsskedet blir 

det en hel del överlappningar och det krävs också ett arbete för att jobba in 

den här organisationen. År 2015 räknar man med att totalsumman sjunker 

till cirka 16,5 miljoner. Detta är dock en liten ökning mot det som skolan kos-

tar idag. Vi ska också samtidigt komma ihåg att antalet studerande, under 

den här tiden fram till 2015, kommer att sjunka med cirka 200 studerande. 

Det är rätt mycket. Det är en till två skolor av dem som vi i princip redan har i 

dagsläget. Detta är en ganska stor utmaning. 

Sammantaget leder detta till att kostnaden per studerande stiger med hela 

1500 euro. Det här ska också kopplas till diskussionen kring revisionsrappor-

ten. 

Landskapsregeringens bedömning är, och den stöds också av utskottet, att 

om man inte skulle göra förändringen så hade de ökade kostnaderna sett helt 

annorlunda ut. I och med att man nu gör en organisation som är flexibel, 

möjlig att förändra och där man kan samutnyttja resurserna så kan man 

också hålla kostnaderna tillbaka. Det är möjligt utgående ifrån att man kan 

använda lärarkrafterna och personalkrafterna mer gemensamt i skolorna. 

Man gör inbesparingar med administrationen. Man har gemensam hantering 

av marknadsföring, upphandling, IT-funktionen, fastighetsförvaltning och 

kvalitetsledning med mera. 

I det här ekonomiska sammanhanget vill utskottet ändå uppmana land-

skapsregeringen att ta vara på alla möjligheter som nu finns och ha som mål-

sättning att kostnaden per studerande inte får öka i förhållande till dagens 

kostnader. Det bör vara den målsättning som man ska jobba efter när man 
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ska sjösätta det här projektet. Att man långsiktigt ska komma till att man kan 

motverka den prognostiserade kostnadsökningen. 

När det gäller ekonomin är nya kollektivavtal någonting som vi också har 

tittat närmare på. Vi ser att det är en förutsättning för att vi ska kunna opti-

mera kostnaderna. Utskottet vidhåller sin tidigare hållning att det är viktigt 

att skapa ett gemensamt avtal för alla lärare inom gymnasialstadiet. Målsätt-

ningen måste vara att kostnaden per utexaminerade studerande inte får tillå-

tas att stiga. Utskottet har erfarit att förhandlingar nu har inletts och att mål-

sättningen är att dessa ska vara slutförda vid årsskiftet. 

Herr talman! Genomförandet är någonting som har debatterats också i of-

fentligheten den senaste tiden. Även under våra höranden har vi erfarit att 

många är oroliga för att tidtabellen är alltför snäv. Utskottet kan konstatera 

att det är väldigt många pusselbitar som ska falla på plats. Det ska tas fram en 

förordning, vi ska få en personalplan, vi ska få interna styrdokument och av-

tal med mera. Ska man lyckas med att få genom den här reformen till den 1 

augusti 2011 då kräver det nog att man har ett väldigt koncentrerat arbete 

som är helt och fullt fokuserat på att genomföra den här reformen. Då kom-

mer man till en koppling som finns i tilläggsbudgeten, om det överhuvudtaget 

ska kunna gå så behöver man de resurser som finns där. 

I lagförslaget finns en specificering av att lagen skulle träda i kraft den 1 

augusti 2011. Utskottet har valt att lämna det öppet för att ge landskapsrege-

ringen möjligheten att faktiskt utvärdera det här så att man är redo att sätta 

lagen ikraft vid det här datumet.  

Herr talman! Till sist så nämnde jag att det här är en stor reform. Stora re-

former måste man alltid se till att man utvärderar. Därför har vi också en 

skrivning där vi uppmanar landskapsregeringen att inom två år efter lagens 

ikraftträdande utvärdera konsekvenserna och vid behov återkomma till lag-

tinget med förslag om åtgärder. Detta ser vi som otroligt viktigt i det här 

sammanhanget, så att man också kan se till att man har en lagstiftning som 

stöder skolans utveckling framåt.  

Herr talman! Allra sist vill jag komma med en rättelse. Det har smugit sig 

in ett litet fel på sidan 6 i betänkandet i detaljmotiveringen till en paragraf 

30; där står det Ålands yrkesskola. Det ska naturligtvis vara Ålands yrkes-

gymnasium. 

Jag beklagar att anförandet blev långt. Men en omfattande reform kräver 

också att vi redogör för hur utskottet har tänkt i de här frågorna. Tack, herr 

talman.  

Talmannen 

Den anförda rättelsen antecknas.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag vill uttrycka vårt stöd till utskottets nya betänkande. Det 

här är ett upplägg helt enligt våra tankar. Vi skrev en motion om det här 

redan när det första förslaget, som kallades för struktur -07, kom. Vi 

stöder också utskottsmajoritetens tankar avseende den organisatoriska 

förändringen i utskottets betänkande. 

Under utskottets synpunkter står det på sidan 2; " man anser att 

landskapsregeringen bör tillse att gymnasieskolorna får tillräckligt 

med medel för studiehandledning." Jag undrar om utskottet har erfarit 
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om man idag i högstadiet har nödvändig studiehandledning för att in-

troducera till det nya gymnasieupplägget?  

Ltl Johan Ehn, replik 

Tack, herr talman! Det är roligt att höra att det finns ett stöd för de tan-

kegångar som förs fram ifrån utskottet. Vi kan också konstatera att un-

gefär 80 procent av det här arbetet liknar det som fanns i arbetet kring 

struktur -07. Sedan har det gjorts vissa ändringar som gör att vi, i prin-

cip nu enhälligt här i salen, kan omfatta det.  

När det gäller resursen på högstadiet så måste jag ärligt säga att det är 

någonting som vi inte i det här skedet har tittat närmare på. Vi har haft 

fullt upp med att se till att vi har ett lagförslag som kommer att fungera i 

framtiden. Det behöver man ha en kommunikation om med kommu-

nerna i det följande skedet när man har sjösatt den här skolan. I första 

hand är det kanske den övervakande myndigheten, landskapsregering-

en, som måste föra den diskussionen. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag hoppas att landskapsregeringen tillser att man informerar 

åtminstone i det initiala skedet, innan alla elever vet vad det är. Sedan 

lär man sig ganska hastigt vad det är frågan om i framtiden. Men när 

man ska sjösätta den här gymnasieutbildningens så behöver man också 

få den är informationen i högstadieskolorna. 

Det är intressant att höra att man också har en samordning på gång 

vad beträffar sjöfartsutbildningen.  

Slutligen vill jag bara gratulera och önska alla blivande studeranden 

lycka till. De har fått en modern skola som har alla möjligheter att möta 

framtiden. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag tror, precis som vtm Gun-Mari Lindholm, att med den 

här lagen har man alla förutsättningar att göra en bra skola. Jag hoppas 

också att man tar den möjligheten. 

När det sedan gäller sjöfartsutbildningen så ligger det två motioner i 

kulturutskottet gällande den, bland annat en motion från är vtm Lind-

holm och en motion från ltl Roger Jansson. För att inte bromsa upp be-

handlingen av det här ärendet så har vi valt att inte behandla dem på det 

sättet. Vi kunde istället vara överens om en skrivning som gäller den här 

biten. Vi hörde landskapsregeringen om vad som var aktuellt. Sedan får 

vi återkomma till de två motionerna när landskapsregeringen presente-

rar hur man tänker göra detta praktiskt. Det var en bättre lösning i det 

här fallet. Då kan också utskottet följa utvecklingen kring sjöfartsutbild-

ningen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Rätt allmänt är det bättre att stå på två ben än ett ben. Det 

här är då ett framsteg. Vad det tredje benet ska göra har jag inte förstått, 

det får man själv utforma ganska fritt.  
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Är det försvarligt att ha en reform som ska spara pengar, men det kos-

tar 1 miljon nästa år och 1,6 miljoner därefter? Enligt min räkning så blir 

sju personer i ledningen tre. När det gäller resurssamordningen så blir 

sju funktioner två. Jag förstår att det finns initialkostnader, att det be-

hövs handläggning men det finns ju också flexibilitetsbesparingar. Det 

här tycker jag nog faktiskt att bör redas ut. Hur kan detta vara möjligt? 

Är det ett minus som har blivit ett plus eller någonting sådant?  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! De siffror, som vi nu har fått levererat från landskapsrege-

ringen, är precis de siffror som jag presenterade här. Bakgrunden till 

den kalkylen är dels att man har kostnader för övergången, dels har man 

också kostnader för de steg man nu vandrar med att försöka förändra 

avtalen. Man verkar inte vara helt övertygad om att det kommer att fun-

gera utan att man tillför extra kostnader även där. Att det blir på det här 

sättet är inte försvarligt. Därför uppmanar utskottet landskapsregering-

en att använda möjligheterna till att göra ytterligare besparingar. Vi ser 

att den möjligheten finns, som ltl Erland nu också pekar på. Man måste 

ta tillvara möjligheten att slimma den administrativa sidan. Man måste 

ta tillvara den möjlighet man har att utnyttja den pedagogiska persona-

len på ett betydligt mer effektivt sätt än vad man har gjort i dagsläget.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Om jag då ställer frågan så här; det finns ju många kost-

nader som uppstår i utbildningssystemet när man ska samordna lä-

raravtal, med reformen i sig. Jag begriper inte att den skulle tillföra 

merkostnader. När jag satt med i den här arbetsgruppen så räknade jag, 

visserligen ganska översiktligt, att det borde vara en halv till en miljon 

per år. Det är reformeffekten, inte att det är en massa andra kostnader. 

För mig är det här mystik. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Utskottet har levererat de siffror som vi ha fått ifrån land-

skapregeringen. Vi har tyvärr inte möjlighet att i djup dyka i hur man 

har kommit fram till dessa siffror. Vi har valt att föra fram det som land-

skapsregeringen här nu visar. Själv kan jag tänka mig att bakom ligger 

det att man tillför en hel del fördjupade uppgifter för Ålands gymnasie-

skola. Det gäller t.ex. vuxenutbildningen, som jag nämnde här, den 

kommer att kunna bli dyrare. Vi har också kostnader för specialunder-

visning, undervisning för människor med särskilt behov och validering 

osv.  Jag antar att man har använt sig av detta.  

Landskapsregeringen sade, när man levererar de siffrorna, att man 

håller sig till försiktighetsprincipen uppåt, dvs man vill inte ge falska 

förhoppningar om vart man kan komma med den här reformen.  

Personligen tror jag, precis som ltl Erland, att man kan göra betydligt 

större inbesparingar om man utnyttjar det instrument som man nu får i 

den här lagen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Ulla-Britt Dahl 

Herr talman! Jag vill börja med att tacka utskottsordförande för en mycket 

utförlig och bra presentation av utskottets betänkande. I och med det här be-

tänkandet ser vi fram emot en ny lag när det gäller gymnasieutbildning. Nu 

händer det verkligen någonting efter många års arbete. Vad jag förstår har 

man jobbat mycket med detta. Gymnasieutbildningen föreslås organiserad 

som två skolor under namnet Ålands gymnasium. 

Uppdraget för Ålands gymnasium är att sträva till att höja allmänbildning-

en, yrkeskunnandet, utveckla arbetslivet, tillgodose näringslivets behov av 

kunnande samt främja sysselsättningen. 

Landskapsregeringen uppskattar att reformen under inledningsåren 

kommer att medföra en kostnadsökning. Vi har inte närmare i utskottet ana-

lyserat detta. Vi har tagit till oss de siffror vi har fått. Vi har till och med be-

gärt siffrorna i två omgångar och vi har tittat på dem.  

Inbesparingar kommer att kunna genomföras. Samordning och smidigare 

organisation som borde och ska, enligt landskapsregeringens analys, ge total-

ekonomiska fördelar, vilket vi också tror i utskottet.  

Inbesparingar kommer framförallt att genomföras i frågor om lönekostna-

der när det gäller antalet rektorer. Periodiseringen kommer att öka möjlig-

heterna att bättre utnyttja lärarresurserna.  

Antalet anställda beräknas minska över tid. Det finns lärare som inte är 

ordinarie anställda, där kanske det kan göras en minskning av antalet an-

ställda. Administrativa inbesparingar kan bl.a. göras genom gemensam 

marknadsföring, upphandlingar, IT funktioner, fastighetsförvaltning, mm. 

När man läser Ålandstidningens notis gällande betänkandet så anses ut-

skottet ge bakläxa till regeringen. Det anser inte jag, de flesta av förändrings-

förslagen är av arten förtydliganden och språkliga förändringar. Några större 

saker finns, vilka utskottsordförande redan har presenterat. Jag går inte in 

desto närmare på detta, förutom när det gäller organisationen i Ålands gym-

nasium där de liberala representanterna hade en annan åsikt än majoriteten i 

utskottet vad gäller anställande av förvaltningschef och rektorer. Vi röstade 

för att landskapsregeringen fortfarande anställer förvaltningschefen och rek-

torerna. I följd med detta finns det en paragraf till när det gäller avskedandet. 

Avskedandet skulle också ligga kvar på att landskapsregeringen, precis som i 

framställningen. I och med detta så kanske det inte blir den självständiga 

ställning som vi talar om i utskottets allmänna motiveringar. 

Vi kanske borde ha lämnat en reservation i omröstningen, vilket inte 

gjorde. Det kan bero på att vi inte riktigt känner till vad som är bäst att göra. 

Därför kommer vi att föreslå en ändring i andra behandlingen när det gäller 

paragraf 57, 58, 59 och 71 för de hänger ihop.  

Jag hade tänkt nämna om de större förändringarna, men eftersom det re-

dan är nämnt i presentationen så lämnar jag den biten.  

När det gäller datum för ikraftträdelse så är det lämnat öppet. Man bör nog 

fundera på om man hinner med det här, för det är väldigt, väldigt mycket ar-

bete som ska göra innan den här lagen kan träda i kraft. Vi ger inte någon re-

kommendation men det finns mycket arbete som ska göras, förordning, reg-

lemente, personalplan och övriga interna arbetsdokument. Tack, herr talman.  
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Ltl Dahl har tillsammans med sin partikollega reser-

verat sig mot utskottets förslag att det är styrelsen för Ålands gymna-

sium som ska välja rektorer och förvaltningschef. Ltl Dahl sitter i ÅHS 

styrelse, tror jag. Där utser styrelsen chefsläkare och förvaltningschef 

osv. Det är intressant att ltl Dahl tydligen företräder två olika principer 

inom förvaltningen. Jag skulle gärna höra närmare förklaring på vilken 

princip som liberalerna nu följer. Eller har ltl Dahl också tänkt föreslå 

att man ska förändra sättet att utnämna ledande tjänsteman inom ÅHS? 

Att det också inom ÅHS skulle centralstyras mera och all makt vad gäller 

utnämningsfrågor skulle återföras på landskapsregeringen och bli mera 

politiserade? 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Nej, ltl Sundback, jag har inte tänkt föreslå några förändringar när det 

gäller ÅHS. Detta gäller att vi vill följa det som fanns i framställningen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Då låter det ju mera som någon slags underkastelse och lydnad än ett 

självständigt ställningstagande från ltl Dahls sida. Det får man väl re-

spektera. Men vari ligger fördelarna med att så kraftigt centralisera ut-

nämningar till regeringen? Innebär det inte någonting som liberalerna i 

allmänhet är emot, man vill decentralisera makt? Eller hur ska man 

tolka det? Vad är liberalernas hållning i de här frågorna? Vad är förde-

len, enligt ltl Dahl, med att regeringen nu skulle ha makt också i den här 

frågan? 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Ja, eftersom vi stöder framställningen så utgår jag ifrån att landskapsre-

geringen har diskuterat det här och vill ha den här styrningen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack, herr talman! När det gäller tillsättandet av förvaltningschef och 

rektorer så är det fungerar inom ÅHS idag. Det är rimligt att man har ett 

sådant system för självstyrda enheter. Betraktar man inte enheten som 

självstyrd att ha en relativ långtgående självstyrelse, då är det väl natur-

ligt att landskapsregeringen gör det. På sikt borde man betrakta det här 

som en självstyrande enhet. Jag har förstått att juridiken är problema-

tisk. I det här fallet skulle en interimsstyrelse tillsätta förvaltningsche-

fen. Det kan ev. vara problematiskt ur rättssäkerhetssynpunkt. Därmed 

borde man kanske reglera den frågan i övergångsbestämmelserna, så-

vida de inte finns det redan. Det kan hända att de redan finns, kollegan 

Ehn här nickar. Är det då inte tillfredsställande att man har det på det 

sättet?  

Det som liberalerna nu talar för är en långsiktig nedrustning av den 

självstyrelse vi eftersträvar för den här organisationen.  
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Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Om jag förstår det rätt så hänger paragraf 71 och över-

gångsbestämmelserna ihop med det förändringsförslag som vi kommer 

med. Då blir det landskapsregeringen som utser styrelsen. Hur menar 

då ltl Jansson att det här skulle se ut?  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är möjligt att man kan lösa frågan genom övergångs-

bestämmelser som finns i paragraf 71 i landskapsregering framställning. 

Där står det; "åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan lagen 

träder ikraft. Landskapregeringen kan, innan denna lag träder ikraft, 

tillsätta styrelse för Ålands gymnasium." Då är frågan om det blir en 

ordinarie styrelse utgående, från paragraf 71, eller om det blir någon 

form av interimsstyrelse som juridiskt inte har samma ställning som en 

ordinarie styrelse? Jag tror att det är skäl för oss alla här att överväga 

den frågan. Kan vi vara säkra på att den här formulerade övergångsbe-

stämmelsen är sådan att det blir rättssäkert? Om är det juridiskt hållbart 

att styrelsen, som landskapsregeringen har tillsatt, utser förvaltnings-

chefen, då bör man kunna vara nöjd med den situationen. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Åtminstone har jag utgått från att det här blir en ordinarie styrelse som 

man tillsätter. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! I alla mera betydelsefulla reformer ingår det också klokt 

nog i betänkandet en uppföljningsklausul. På sidan 4 skriver utskottet; 

"landskapsregeringen ska följa med det här och vid behov inom två år 

inkomma med justeringsförslag till lagtinget." Man kan förstå det på 

det sättet att under en övergångsperiod är det tryggast att landskapsre-

geringen sköter utnämningarna och sedan när man har utvärderat sy-

stemet skulle man eventuellt komma in på det som utskottsmajoriteten 

har föreslagit. Lite positivt läser jag det i de här termerna. Jag har också 

betydande problem med att tolka och tillämpa paragraf 71, i den änd-

rade lydelse i utskottets betänkande, på ett människorättsligt värdigt 

sätt.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Det finns ingenting som man inte kan gå in i och titta på 

efter två år. Det måste väl finnas möjlighet att gå in och se på alla saker, 

och se vad som är bra och vad som är mindre bra. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Talman! Jag ska hålla mig till två saker, kostnaderna och styrelsens befogen-

heter.  
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Först vill jag säga att det är skönt att efter 20 års väntan förhoppningsvis få 

det här lagförslaget klart. Ordförande Johan Ehn har gjort ett mycket stort 

jobb och han ska ha all eloge för det. Även oppositionens ltl Camilla Gunell 

har tagit ett stort ansvar och försökt dribbla det här lagförslaget i hamn till-

sammans med oss i regeringsblocket. Oppositionens ska ha en stor eloge för 

det. Det är så här som man måste jobba i de stora frågorna, vilket jag också 

har sagt i andra sammanhang.  

Herr talman! Angående kostnaderna så delar jag lite Olof Erlands farhågor 

och åsikter. När vi fick kostnaderna på bordet skrämde det nog oss lite i ut-

skottet. Vi tyckte att man borde få ner kostnaderna mera, det borde inte få 

kosta så mycket i början. Jag hoppas att landskapsregeringen tar sig i en fun-

derare inför budgeten 2011 och kanske tänker till lite till och pressar de här 

kostnaderna. Framförallt på sikt borde det här lagförslaget medge bespa-

ringsmöjligheter. Det var en av de stora orsakerna till varför man en gång i 

tiden, under ledning av ltl Camilla Gunell i landskapsregeringen, förde fram 

struktur -07. Ekonomin var ett rättesnöre i struktur -07 och så också med 

detta för det sammanfaller ganska mycket. Det måste gå att få ned kostna-

derna, trots att det innehåller lite nya åtaganden. I annat fall måste vi ta 

pengar från någon annanstans. Vi vet att idag gäller prioritering.  

Sedan till styrelsens befogenheter där vi har haft olika åsikter. Jag har valt 

att följa ltl Johan Ehn och ltl Camilla Gunells åsikter. Styrelsen kommer att 

ha stora befogenheter i praktiken. Man skriver; "styrelsen har som Ålands 

gymnasiums högsta ansvariga förvaltningsorgan, under landskapsrege-

ringen, tillsynsansvar för de interna besluten samt ska pröva om verksam-

heten bedrivs effektivt, författningsenligt och i överensstämmelse med 

gymnasialutbildningens allmänna mål". Då måste man också ha de opera-

tiva verktygen i sin hand för att få anställa förvaltningschef och rektorer som 

kan jobba i enlighet med styrelsens åsikter och mandat. Det kanske man inte 

kan om landskapsregeringen väljer att utse förvaltningschef och rektorer, 

kanske till och med efter politisk bakgrund och åsikter. Det är ju inte så som 

vi har sagt att vi ska utveckla verksamheten i landskapet. Vi ska ha en utföra-

renhet och en beställarenhet. Beställarenheten är ju alltid landskapsregering-

en. Har man en utförarenhet så måste ju den få befogenheter lite likt en sty-

relse i ett aktiebolag, fast det är ganska mycket annorlunda. Ser man på para-

graf 56, styrelsens uppdrag, så är det ganska mycket likt en styrelse i ett ak-

tiebolag. De sköter budgetar, verksamhetsberättelser, riktlinjer och förslag 

som man ska tillställa ägarna, landskapsregeringen. Rimligtvis måste man få 

verktyget i sin hand och få de tjänstemän som man väljer, tror på och kan 

jobba med i enlighet med styrelsens vilja och mening. 

Jag har lite svårt att förstå att vi nu inte ska våga gå ända fram, utan land-

skapregeringen ska fortfarande vara med i styrelsen, indirekt kan man säga. 

Det är inte meningen. Vi har ändrat lagen när det gäller ÅHS, där ska ÅHS få 

utse högsta chefen. Varför inte när det gäller detta? Därav mitt ställningsta-

gande. Jag tror att det skulle vara det bästa för skolan, skolans elever och hela 

den sektor om styrelsen skulle få fullt mandat att jobba så som man bör 

jobba. Tack, herr talman. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag vill börja med att tacka, det kan förekomma när så här stora 

projekt har rotts i hamn. Man brukar säga; ingen nämnd och ingen glömd. I 
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det här fallet vill jag nämna kulturutskottets ordförande Johan Ehn som, i 

den avgörande fasen när det här har baxnats till politisk enighet, har gjort ett 

väldigt stort arbete. Det är många före honom, och samtidigt som honom, 

som också har gjort ett väldigt stort arbete. Det är många tjänstemän och po-

litiker som har engagerat sig i det här. Äras den som äras bör, men att vi nu 

sitter här, med så gott som politisk enhällighet i denna framställning, ska nog 

tillskrivas kulturutskottets nuvarande ordförande. Han har följt det här ären-

det ända sedan struktur -07 kom till. Struktur -07 behandlades i kulturut-

skottet under min ledning där vi också hade väldigt stort antal höranden. Se-

dan gick det som det gick med struktur -07. Den här modellen kom efter att 

man också i kulturutskottet behandlade ett meddelande och lyckades prata 

ihop sig. All heder till kulturutskottets ordförande. 

Själva framställningen är i linje med vad obunden samling sade i ett tidigt 

skede, att göra den här reformen men behålla de här två storheterna. Vi är 

väldigt nöjda med grundbulten i det här. 

När det gäller detaljer som ändrar i betänkande så är vi också tillfreds med 

de ändringarna. Här kan vi tyvärr konstatera att det fanns en del oklarheter 

och också rena felaktigheter i framställningen, men vi ska inte skriva någon 

på näsan. Från tjänstemannahåll varnade man för att lagen inte var riktigt 

mogen. Stor heder till hela kulturutskottet och sekreterare som har rett upp 

det här och gjort lagen så hel som möjligt. Det kanske finns detaljer kvar fort-

farande som är oklara, som utskottsordförande sade. Om det kommer fram 

sådana detaljer så kan vi ändra lagen. Nu skulle jag säga att lagen är redo att 

antas.  

När det sedan gäller de frågor som diskuteras här så vill jag börja med vem 

som ska utse rektor. Jag understöder kulturutskottets förslag.  

Jag vill som exempel ge ett hypotetiskt scenario för att argumentera för 

min sak. Det ska utses rektor. Styrelsen börjar i god tid, man funderar på 

vilka egenskaper en rektor ska ha, vad som är viktigt och man tar fram ett 

väldigt seriöst rekryteringsunderlag. Man påbörjar rekryteringen, det är 

många som söker och man påbörjar en urvalsprocess för att försöka få fram 

ett antal, kanske en eller två, huvudkandidater. Man intervjuar och utvärde-

rar. Så kommer man fram till att man hittat en bra kandidat, vi kan säga att 

det är en professor från Spanien. Den personen har en väldigt bra linje när 

det gäller att utveckla skolan och har mycket idéer och kontakter. Man ser att 

detta skulle ge skolan en skjuts framåt. Nackdelarna med den här kandidaten 

är att han inte underordnar sig någon regeringsmakt. Han ser ju uttryckligen 

till den här skolans intressen. Han kommer att vara besvärlig. Han kommer 

starkt att bedriva skolans intressen. Samtidigt har vi, hypotetiskt, en minister 

som är väldigt auktoritär och inte under några omständigheter vill ha en så-

dan här besvärlig typ att debattera med när det gäller skolan, utan vill kunna 

utöva politisk styrning, alltså i strid med grundtanken. Då får styrelsen de 

signalerna. Om det skulle vara landskapsregeringen som utser rektorn så 

kommer det inte på frågan att man kan ta en sådan här påstridig typ som rek-

tor. Ni måste ta en sådan person som lyder det som kommer ifrån landskaps-

förvaltningen. Så tvingas styrelsen gå tillbaka till sig och lyda den signalen 

som man har fått. Bland de andra sökande hittar man då en helt okej annan 

kandidat som är fullt gångbar, men som inte kommer att ha drivkrafterna ef-

tersom de inte är välkomna. Det skulle ha legat i skolans intresse att få den 

här personen som vill driva, utveckla, vill ta debatt och diskussion med både 
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landskapsregeringen och lagtinget och som skulle ha sagt att den här verk-

samheten ska prioriteras och den här verksamheten ska få växa för att det är 

viktigt. Därför skulle det ha varit jättebra i det här hypotetiska scenariot om 

den spanska professorn skulle ha utsetts av styrelsen som ville ha professorn i 

från början. Detta var bara ett hypotetiskt exempel som visar på att det är helt 

rätt att lämna den här frågan till skolans styrelse att besluta om. Annars kan 

vi hamna i sådana här hypotetiska exempel. 

Om vi ska få ut livskraftiga skolor som utövar sin självstyrelse och som 

växer som autonoma enheter då ska vi tillåta dem att utse sina ledande tjäns-

temän. Det är min absoluta ståndpunkt. 

När det gäller de andra ändringarna som har gjorts så tycker jag att de är 

helt okej. Framförallt detta att man förstärker elevdemokratin, i remissen 

sade jag att man kunde ha gått ännu längre. Den förstärkning som nu görs 

tycker jag absolut är ett steg i rätt riktning. 

Jag ska inte orda desto mera. Jag hoppas att vi kan anta den här lagen och 

komma vidare med den här reformen. Det brådskar ju också att genomföra 

med den tidtabell som föreligger.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag ville bara ge mitt stöd till ltl Sundman i hans beskriv-

ning av riskerna med utnämningen av chefer för stora operatörer, eller 

vad jag ska kalla det, i det här fallet är det undervisningsanordnare. Det 

är otroligt viktigt att de här organisationerna är så självständiga som 

möjligt från den politiska styrningen. 

Det är också viktigt att ledarna sitter en viss tid. Det är så, har man 

mycket makt så ska man också ha ett grundmurat förtroende för att få 

fortsätta. Det finns också med i det här förslaget. Jag tycker att det un-

derstryker ännu mera styrelsens rätt i den här frågan. Jag hade den här 

uppfattningen om Ålands högskola. Jag undrar hur det var med ltl 

Danne Sundman den gången? 

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! En klok person ändrar sina åsikter, en dålig aldrig, brukar de 

säga. Jag väljer att vara klok, om det är så att jag hade en annan åsikt 

förut. Jag har kommit till insikt att det som utvecklar en organisation är 

ju att man aktivt som ledare utsätter sig för ett ledarskap som kanske 

t.o.m. är bättre än en själv, fast det är en nivå under. Särskilt i en sådan 

förvaltning som av naturen är väldigt trög måste man uppmuntra en så-

dan ledarskapsmodell som är utmanande. Då måste man delegera ner 

rätten att utse ledarna, så att man aktivt utsätts för ledarskapet. Då får vi 

en förvaltning som utvecklas. Ledarskapsteoretiskt är jag helt inne på 

den linjen att styrelsen ska utse sin rektor.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ju mer man tänker på den här biten som vi diskuterade 

senast och ju mera åsikter som sägs här i salen så ju mer blir jag ännu 

mer övertygad om att majoriteten i utskottet har rätt. Det kan till och 

med vara så att det blir svårt att få tag i kompetenta styrelsemedlemmar 
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om de inte själva får välja de närmaste samarbetspartnerna, förvalt-

ningschefen och rektorerna. Vi vet ju vilket problem vi politiskt har att 

få tag i personer som vill ställa upp i styrelser överhuvudtaget. Vem 

skulle vilja sitta i en styrelse där landskapsregeringen, kanske efter poli-

tisk färg, utser förvaltningschef och rektorer. Det kanske går stick i stäv 

med hur man vill jobba och med mångas åsikter i styrelsen.  

Jag tycker nog att man är ute på farlig väg om majoriteten här i salen 

väljer att ändra det här förslaget, vilket har nämnts här i talarstolen.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag tror precis som ltl Runar Karlsson. Om man ska få en-

gagerade personer, vilket vi inte har så många av på Åland, vi är en be-

gränsad folkmängd och det gäller också dem som vi kan locka hit utifrån 

att sköta styrelseuppdrag, så måste de känna att de har hela makten. 

Inte kan man heller ta en konstnär och be konstnären måla en tavla och 

sedan hålla i penseln. Man måste få hålla i penseln själv, vilket ett seri-

öst styrelseproffs anser. I det här fallet ska man också hitta de männi-

skorna. De ska då inte vantrivas i sitt uppdrag för att de har en överrock 

när det gäller att utse sitt främsta verktyg, sin rektor.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag tror att vi måste göra en vädjan till dem som funderar 

på att rösta för en ändring här. I så fall går det till stora utskottet och då 

kanske inte lagförslaget blir klart förrän i november. Vem vet hur länge 

det tar? Vi måste nog igen försöka vara lite förnuftigare här i salen och 

verkligen ta detta såsom utskottet säger. Jag tror att alla tycker likadant 

men nu har en del låst sig för att det inte ska vara så här.  

Det är jättebra att obundna talar tydligt här. Obundna har inte direkt 

varit med i arbetet. Jag vet att man ändå har varit involverad på vägen. 

Jag vädjar till dem som tänker förstöra även detta. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är precis så som ltl Runar Karlsson säger. Om styrel-

sen inte fungerar, om man uppenbart ser att det är problem med rek-

torsutnämningen, formella eller andra problem som det var när man ut-

såg rektorn för högskolan förra gången, då kan man ju byta styrelse. I 

det här lagförslaget sägs att man när som helst kan byta styrelse om det 

inte fungerar. Den yttersta makten har ju ändå vi här i lagtinget som till-

sätter regering och som tillsätter styrelse. Man måste ändå skilja ut det 

där. För att få autonomi och självstyrelse så måste man själv får handla 

sina verktyg. Man måste få anställa sin rektor. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag vill också börja med att tacka. Jag fick möjlighet att delta i 

behandlingen av lagen. Vi fick betänkandet i salen väldigt sent i maj. Jag var 

ganska kritisk till att man kastade fram det. Det fanns väldigt lite tid för de-

batt och eftertanke och väldigt lite tid att komma med frågor och input i den 

vidare diskussionen till kulturutskottet. Sedan öppnade sig en sådan möjlig-

het att jag fick tillfälle att som suppleant delta i behandlingen av lagen ef-
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tersom det privata näringslivet behövde bygga hus genom ltl Fredrik Karl-

ström. Jag är väldigt glad om att ha fått vara med om det. 

 Jag blev väldigt imponerad av kulturutskottet i dess arbete som gjordes 

med utbildningsplanen, som kom från landskapsregeringen som ett med-

delande i salen. Då kunde man i kulturutskottet gemensamt parlamentariskt, 

med en god ledning från ordförande Johan Ehn, hitta en enighet i lagtinget 

och en väg framåt i den här frågan, som har legat på agendan så länge. Det 

tycker jag att var väldigt, väldigt lyckat. 

Det har varit en lång resa. Jag hoppas att vi äntligen ska kunna ro i hamn 

lagen.  

Det här är också en verklig strukturförändring och kanske den första riktigt 

stora strukturförändring som nu genomförs. Det är på alla sätt viktigt. Alla 

vet att jag hade velat ha lagen tidigare. Jag tycker att åren har gått lite i onö-

dan, men nu är den här och nu ska vi på alla sätt se framåt. 

Nu är det viktigt att få fram en stark organisation som, trots att elevun-

derlaget minskar vilket vi har vetat i många år, ändå ska kunna erbjuda de 

åländska studeranden en flexibel och modern utbildning med ökade valmöj-

ligheter.  

Det här är absolut en hållbar utveckling, att gå från sju skolor, i dagsläget 

sex skolor eftersom man från och med den här framställningen inte räknar 

med naturbruksskolan. Sex skolor blir alltså Ålands gymnasium, med två un-

derlydande enheter, Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium, eller två 

skolor under ett paraply.  

Det har varit en lång resa mot en lag. Nu börjar också resan mot själva för-

verkligandet. Den kommer att innebära stora och tuffa ansträngningar för 

alla dem som är involverade. Om den här tidtabellen ska hålla, inte ens ett år 

till sjösättning, så är det ett enormt arbete som nu väntar. Det betyder fram-

förallt ett stort arbete för yrkesutbildningen. När det gäller Ålands lyceum 

och den utbildningen så kommer det inte att ske några jättelika förändringar. 

Förändringsprocessen kommer att göras inom yrkesutbildningen. Det görs i 

en tid när man redan i dagsläget jobbar väldigt intensivt med periodisering 

som har krävt oerhört mycket. Det är förstås viktigt att det genomförs och 

etableras om man ska kunna nå målet med de här flexibla möjligheterna till 

studier för de studerande. 

Vi ska också komma ihåg att under Ålands gymnasium kommer det nu att 

finnas två väldigt olika stora enheter. Ålands lyceum kommer att ha ett stu-

derande underlag på ungefär 400 elever och yrkesgymnasiet kommer att ha 

dubbla antal elever.  Vad gäller budgeten så är det samma sak, lyceet har en 

budget på mellan tre och fyra miljoner och yrkesgymnasiet har en budget på 

13 miljoner. Även personalmässigt är de fördelade mellan två väldigt olika 

enheter. Det här betyder också att man kommer att behöva styra upp de här 

enheterna lite olika för att klara de här volymerna.   

En planerare ska nu ta vid och börja jobba med implementeringen. Det är 

ett synnerligen viktigt arbete som föreligger för att få fram alla nödvändiga 

styrinstrument. Bemanningsplanen är framförallt synnerligen nödvändig. All 

förändring väcker oro. Jag tror att det är särdeles viktigt att regeringen verk-

ligen anstränger sig på alla sätt och vis för att nu föra en personalpolitik som 

är värdig. Det är viktigt att de anställda snabbt får klarhet i hur deras roll 

kommer att vara i framtiden. Det är synnerligen tråkigt om det blir som nu 

vid naturbruksskolan, att personalen blir att hänga i luften under en oviss 
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framtid och de vet att beslut om vad som kommer att ske med dem kommer 

först framåt våren.  

Det är viktigt att man landskapsregeringen inte drar på sig ytterligare "bad 

will" vad beträffar personalpolitiken. Permitteringarna har orsakat tillräckligt 

med merarbete och irritation mellan grupper i skolan. 

Den fråga som kanske väckt mest diskussion, både i utskottet och efteråt, 

är vem som ska utse personalen. För mig är det principiellt mycket viktigt att 

den här myndigheten har sin styrelse. Styrelsen ska utse sina tjänstemän. Det 

är viktigt att landskapsregeringen delegerar makt istället för att hålla makten 

hårt hos sig själv. Det borde vara en helig princip för oss ålänningar, som är 

självstyrda, att vi också klarar av att delegera makt, ansvar och befogenheter 

till andra och tro på att de också kan klara av att fatta kloka beslut. Då kom-

mer vi också bort ifrån den här politiseringen av tjänsteutnämningar som ty-

värr har varit aktuella. 

Jag sitter själv i ÅHS styrelse. Jag tycker att det skulle vara absurt om det 

vore så att ÅHS styrelse inte hade mandat och befogenheter att själva utse 

förvaltningschef, chefsläkare och vårdchef, utan de skulle utses här av 

centralförvaltningen och landskapsregeringen. Det är bakbundet utan like, 

tycker jag.  

Kulturutskottet föreslår att man efter två år ska göra en utvärdering av hur 

den här lagen har utfallit och även hur dess tillämpning sker. Det är ett väl-

digt bra förslag. Den här lagframställningen från landskapsregeringen bygger 

väldigt starkt, till 70 procent, på lagframställningen med otursnumret 13, som 

överlämnades till lagtinget 2007. Där fanns många luckor både i lagstiftning-

en, tekniskt och i annat. Vi i utskottet har gjort allt vi har kunnat för att täcka 

igen och på bästa sätt komma tillrätta med det.  

Jag vill för min del tacka utskottssekreterare, Marine Holm-Johansson, för 

ett alldeles utmärkt och fantastiskt arbete.  

Jag känner mig väldigt glad idag för att den här lagen har kommit så här 

långt. Det är en efterlängtad reform. Tiden har gått, den har mognat fram 

bland alla berörda. Jag är mycket lycklig över att detta sjösätts. Nu lämnar 

kulturutskottet och lagtinget över till landskapsregeringen att besluta om 

ikraftträdelsen. Jag hoppas att landskapsregeringen noga överväger att låta 

det träda ikraft att börja förverkligandet och implementeringen den dag sko-

lan också är redo och mogen. Jag hoppas att den här reformen lyckas nu i 

praktiken på bästa sätt. Tack, herr talman. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! De flesta talare har varit positiva och glada över att den här re-

formen har kommit så långt som den har kommit. Det har stundtals varit rent 

av poetiska anföranden. Man har pratat om resor både dagtid och nattetid. 

Det tenderar att vara lite mera mörkt under nattetid. Jag tycker att det är 

mörkt när man tittar på ekonomin runt en så här stor omorganisering. Man 

har pratat om samordningsfunktioner, smidigare organisation, sammanslag-

ning och administrativ inbesparingar osv.  

Tittar man på det som kulturutskottet säger när det gäller de ekonomiska 

konsekvenserna så har man ändå lyckats få klarhet i de ganska viktiga frå-

gorna om att en sådan här omorganisering ska lyckas jämfört med det som 

man kunde utläsa i framställningen. Stycket 4.3 om ekonomi var synnerligen 

vagt. 
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Den här reformen medför en kostnadsökning om en miljon euro. Nästa år 

1,4 miljoner euro. Målsättningen är dock att kostnaderna därefter ska mins-

kas så att budgeten år 2015 ska rymmas inom en ram på 16,5 miljoner. Jag 

tror att kulturutskottets värderade ordförande hade en lite speciell formule-

ring när han sade att kostnaderna kommer att minska. Det är dock en ökning 

jämfört med hur det är idag. Så kom man ju också beskriva en minskning.  

Tittar vi på fakta så kommer vi att ha över 200 färre studerande år 2015. 

Antalet anställda beräknas minska med 20 personer. Mot den bakgrunden 

säger utskottet; "man uppmanar landskapsregeringen att ta vara på de 

möjligheter till inbesparingar som lagförslaget ger. Målsättningen bör vara 

att medelkostnaden per studerande inte ökar i förhållande till nuvarande 

kostnad." Om vi då pratar om en omorganisering där vi ska kunna göra inbe-

sparingar på personalsidan, administrativa frågor, i IT-frågor och fastigheter 

osv så är det nog märkligt att man slår sig till ro med att det inte får öka utgå-

ende ifrån den kostnadsnivå som vi har idag. Kostnaderna är faktiskt ganska 

höga om man jämför utbildningskostnaderna på Åland med omkringliggande 

regioner. 

Herr talman! Det här är lite oroväckande. Det är lite ÅHS, det är lite kom-

munsammanslagning över detta. Jag menar att det är så pass viktigt att man 

får en sådan här organisation att fungera. Man kan inte ha enbart allmänna 

formuleringar om att man ska ha en smidigare organisation och att man ska 

ha administrativa inbesparingar. Det är väldigt viktigt att man har en tydlig 

och klar organisation och att man har klara inbesparingsområden inom ad-

ministrationen och inom tjänster, det pratades om bemanningsplan tidigare, 

inom IT osv.  

När det gäller processen som har pågått länge så har jag läst igenom och 

tittat på vad som sades om ekonomin i struktur-07. Jag har tittat i den ut-

vecklingsplan som ligger till grund för den här framställningen samt vad kul-

turutskottet sade då. Jag har gått igenom framställningens punkt 4.3 och jag 

ser vad kulturutskottet säger nu.  

Värderade lagtingsledamöter, det känns lite oroväckande. Vi är igen på väg 

in en ganska stor omorganisering utan att vi vet desto mera vad vi gör i eko-

nomiskt hänseende, som jag ser det. Det är lite beklagligt. 

Jag vill nämna två saker till när det gäller kulturutskottets betänkande. Jag 

har ingenting emot att man ändrar benämningen direktion till styrelse. Det är 

helt naturligt på det sättet som majoriteten i kulturutskottet resonerar. Sty-

relsen, som ska ha det operativa ansvaret, utser ledande personal. Jag vän-

tade med spänning på att få höra motiven på hur liberalerna ser på det här. 

För mig är det ganska naturligt att man måste börja få lite klarare rollfördel-

ningar i den åländska förvaltningen. Landskapsregeringen övervakar och be-

ställer, ja. Den här organisationen utför. Landskapsregeringen kan inte ha 

alla roller. Jag håller helt med de exempel som har framförts här om hur 

märkligt det blir om vi ska ha en organisation som ska ha så stort ansvar som 

möjligt men inte får utse de viktigaste resurserna, dvs de ledande tjänsterna. 

Jag tycker det är lite märkligt. Jag stöder kulturutskottet fullt ut i det här. Jag 

stöder också kulturutskottets formuleringar när det gäller möjligheten att få 

ett ökat elevinflytande. Det tror jag också är viktigt om det här ska fungera så 

bra som möjligt. Tack. 
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Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Vad gäller ekonomin så delar jag helt och hållet ltl Eriks-

son oro för att de här kan gå åt ett helt annat håll, om man inte håller i 

tyglarna rätt. Så är det ju också med den organisation som vi har redan 

idag. Det är de politiska besluten, när det gäller att sjösätta det här och 

att driva det framåt, som är avgörande för vad kostnaderna blir. Min be-

dömning är att när man har gjort det här så får man betydligt bättre in-

strument för att klara av att hålla emot den kostnadsökning som man 

har först utgående från att man får färre elever, men sedan också att 

man faktiskt kan gå vidare.  

Så långt fick jag utskottet med. Jag hade kanske gått ännu längre. Jag 

har också försökt att få det här till något som vi skulle kunna stå eniga 

bakom. Vi säger att vi minst ska komma till att kostnaderna inte stiger. 

För egen del, vilket jag kommer att återkomma till i ett anförande där 

jag ska ta upp lite mera ur min egen och partiets synvinkel, så tror jag 

att man har möjlighet med det här förslaget att komma längre. Man 

kommer också att kunna spara på sikt. Men då måste den politiska vil-

jan finnas.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är riktigt, ltl Ehn, då måste den politiska viljan finnas. Det är avgö-

rande. I det här skedet innan man rullar igång en sådan här organisation 

behöver man ha saker och ting betydligt mera klart för sig, speciellt i 

ekonomiskt hänseende. Det här är inte någon kritik mot kulturutskottet. 

Jag har förstått mellan raderna att kulturutskottet kanske inte skulle ha 

tagit illa upp om man skulle ha fått lite mera ekonomiska kalkyler ifrån 

landskapregeringens sida, om jag uttrycker mig lite diplomatiskt. Det 

har jag en viss förståelse för. Det är lite bekymmersamt att man ändå 

uppmanar landskapsregeringen. Från kulturutskottets sida borde man 

ha varit lite tydligare och sagt att det här kan vi inte acceptera. Land-

skapsregeringen måste sätta sig ner och gå igenom de ekonomiska kon-

sekvenserna betydligt mera noggrant än vad man har gjort. Samtidigt 

befinner är vi där, som vi alltid är i den här typen av omorganiseringar, 

att det är bråttom, bråttom, bråttom och då måste det rullar vidare. Det 

leder tyvärr till att vi får en massa överraskningar på halsen så små-

ningom, i det här fallet i ekonomiskt hänseende är jag rädd för. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det har varit ett ganska stort jobb att försöka baxa detta 

förslag i land. Det har lett till att man har fått ge och man har fått ta. 

Skulle jag ha fått skriva betänkandet själv skulle det säkert ha sett något 

annorlunda ut. Man har fått ge med sig inom vissa bitar.  

När det gäller själva innehållet i den framtida skolan så hör jag till 

dem som tycker att det är viktigt att vi sätter de yttre ramarna för verk-

samheten. Sedan är det den sittande landskapsregeringen och i slutän-

dan också styrelsen som ska utforma den utgående från de ekonomiska 

förutsättningar som vi ger i form av budgetmedel. 

Med det här förslaget finns den här möjligheten för mig och andra po-

litiker att i framtiden påverka kostnadsutvecklingen. Jag återupprepar 

att jag tror att det går att spara ännu mera vad gäller kostnadssidan. Det 
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är den politiska viljan som behövs. Tyvärr har vi inte kommit längre än 

så här i utskottets betänkande. Jag tycker att det är bra att vi har kom-

mit så här långt.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ingen kan ju säga hundra procent hur det kommer att bli. Det här är en 

reform. Erfarenheterna måste till för att man ska veta hur det blir i 

praktiken. Uppdelningen i en allmänbildande del och i en yrkesinriktad 

del tycker jag att blev bra. Det var de främsta invändningarna jag och 

Ålands framtid hade emot struktur -07. Jag ville understryka och jag 

ville höja en varningens finger för att de omfattande ekonomiska konse-

kvenserna är alltför vaga. Det är ju ett väldigt omfattande omorganise-

ringsarbete för åländska förhållanden. Det är egentligen på gränsen till 

ansvarslöst ifrån landskapsregeringens sida, att man lämnar ett sådant 

här arbete ifrån sig utan man överhuvudtaget, när man lämnade det 

ifrån sig, visste om de ekonomiska konsekvenserna. Nu har kulturut-

skottet ändå pinat dem att lite jobba med det. Men tyvärr återstår det 

mycket ännu och det känns inte bra.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Bästa lagting, vi är på väg att tillsammans ta ett stort framsteg i 

utvecklingen av vårt gymnasialstadium. Vi är på väg att anta en reform i den 

närmaste i konsensus. Jag vill passa på att sälla mig till alla som har tackat 

kulturutskottet och särskilt dess ordförande Johan Ehn som har arbetat och 

förädlat lagförslaget i en konstruktiv anda.  

Kulturutskottet föreslår en hel del ändringar, en hel del ändringar av tek-

nisk karaktär men också flera ändringar i sak.  

Jag har tillsammans med förvaltningen granskat betänkandet för att kunna 

försäkra lagtinget om att det som kulturutskottet föreslår även ska kunna för-

verkligas i praktiken. Vi ser inte några hinder för att lagstiftningen förändras 

och kompletteras på det sättet som kulturutskottet önskar.  

Jag vill här också passa på att tacka förvaltningen och utskottets sekrete-

rare för ett gediget arbete.  

Kulturutskottet föreslår att direktionen ska benämnas styrelse. Vi ser inte 

några hinder för det. Vårt förslag, direktion, som vi förde fram valde vi med 

tanke på uppgifternas art. Där kan direktionen i sitt arbete föreslå att man 

borde har 12 platser för att utbilda frisörer. Men landskapregeringen kan se-

dan besluta antingen att man inte ska ha någon frisörutbildning överhuvud-

taget eller att det ska vara 16 platser.  

På samma sätt har vi också sett ett förslag när budgeten ska uppgöras. Sist 

och slutligen är det lagtingets som beslutar. Som upplägget är idag är det ett 

ganska detaljerat beslutat. Vi har idag styrelser i vår organisation med mot-

svarande beslutandebefogenheter, som här föreslås.  

Symbolen, som nämns av utskottets ordförande, att visa att det här är en 

förändring är ett argument som jag tycker att är vettigt.  

Utskottet föreslår också att styrelsen ska tillsätta förvaltningschef och rek-

torer. Min och landskapsregeringens målsättning med den här lagstiftningen 

är och har varit att skapa en reform som hela lagtinget kan omfatta. I bered-



  

306 

ningen har jag därför inte lagt någon stor vikt på vem det är som ska utse de 

ledande tjänsterna. Jag har granskat hur man har sett på den här frågan tidi-

gare när man ha skapat myndigheter.  

Ålands miljö- och hälsovårdsmyndighet är den yngsta av våra myndighet-

er. Den skapades under FS:s ledning tillsammans med socialdemokraterna 

och centern i den förra regeringen. Där gick man inför att landskapsregering-

en skulle tillsätta de högsta tjänsterna. Detta har jag stämt av med liberalerna 

som tyckte att det var en okej modell. Eftersom frisinnad samverkan, centern, 

liberalerna och socialdemokrater ansåg detta då skulle vi vara i närheten av 

konsensus. Sedan gick jag vidare och tittade på högskolan och liknande och 

hittade samma modell där. Det är landskapregeringen som tillsätter tjänster-

na, där är en utveckling som jag faktiskt skulle önska åt ett helt annat håll. 

Det får jag återkomma till senare. Först när jag kom till ÅHS så hittade jag en 

myndighet där myndigheten själv tillsätter sin högsta ledande tjänsteman. 

Det är förklaringen till att vi föreslår att det skulle se ut så här. Det är för att 

hitta en modell som vi förhoppningsvis politiskt skulle tycka att var okej.  

Vi har båda modeller inom vår organisation idag. ÅHS tillsätter själva, när 

det gäller miljö- och hälsoskyddsmyndigheten och högskolan så där tillsätter 

landskapsregeringen tjänsterna. Jag ser inte det här som en stor sak. Visar 

det sig att man tycker att det är bättre att det är styrelsen som ska tillsätta de 

ledande tjänsterna, vilket det låter som de allra flesta tycker här idag, så upp-

lever inte jag att det här är någon fråga som man behöver bråka om. Om en 

majoritet tycker att det skulle vara bättre att landskapregeringen ska göra det 

så kommer det också att fungera. Eftersom båda modellerna finns i vårt sy-

stem så hoppas jag att man ska kunna enas kring detta.  

Kulturutskottet föreslår också att det är endast förvaltningschefen som ska 

vara föredragande i styrelsen. Även detta kommer att fungera. 

Jag tolkar att det är rektorerna som ska bereda och lägga fram ett förslag 

inför förvaltningschefen som sedan föredrar det i styrelsen. 

I detaljmotiveringen står det att rektorn föredrar inför förvaltningschefen 

som föredrar inför styrelsen. Detta ställde till vissa bekymmer. Ord kan bli 

fel. Jag vill försäkra mig om att tolkningen är rätt. Om en rektor ska föredra 

inför förvaltningschefen och fatta ett beslut som sedan ska gå vidare, så har 

detta mellanbeslut inget värde.  

Jag har förståelse för att man kan skriva fel. Om man har tänkt att man be-

reder och sedan föredrar förvaltningschefen så tycker jag också att det funge-

rar alldeles utmärkt. Det kommer säkert att finnas tillfällen där rektorerna fö-

redrar på tjänstemannanivå inför förvaltningschefen. Detta har vi tolkat på 

samma sätt. Då finns det inte några hinder där heller. 

Herr talman! Lagstiftningen om gymnasieutbildning är en reform och även 

en lagstiftning som reglerar eventuella kommande privata gymnasieskolor på 

Åland. Utbildningen är ett uppdrag i ständig utveckling. Nya behov uppstår 

och omvärlden kräver utveckling. Det leder till att vi hela tiden kommer att 

behöva bedriva ett förändringsarbete när det gäller skolvärlden. Det finns 

t.ex. elever med särskilda behov, vi kan titta på studiehandledarens roll, vi 

kan också titta på deras uppgifter, vi har upp vuxenutbildningen, validering-

en och det här är bara de som är aktuella inom en väldigt nära framtid. Det 

kommer många nya uppgifter som ständigt kräver ett utvecklingsarbete. 

Kulturutskottet har samtidigt med lagförslaget också behandlat två mot-

ioner om sjöfartsutbildningen, nej, förlåt då har jag uppfattat det fel. Det som 
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kulturutskottets ordförande har sagt när det gäller sjöfartsutbildningen tyck-

er jag stämmer väl överens med det som landskapsregeringen avser. Jag vill 

flagga lite för att kulturutskottets ordförande sade att vi ska vara färdiga till 

oktober. Jag befarar att vår nuvarande arbetsbelastning sannolikt gör att vi 

blir försenade. Jag är överraskad om vi inte behöver resten av året på oss för 

att hinna få det här färdigt.  

Jag tycker också att det är framsynt av kulturutskottet att föreslå en utvär-

dering. Det är helt naturligt att utvärdera en sådan här reform. Ett arbete som 

är så här omfattande kan man inte arbeta vidare med utan att stanna upp, 

blicka tillbaka och konstatera om vi är på rätt väg, eller behöver vi byta rikt-

ning eller ändra någonting. Två år, som föreslås här, tror jag är en alldeles 

lämplig tid. 

Fru talman! Jag gläds åt ett nästan enigt betänkande. Det finns två synsätt 

kring tillsättandet av de ledande tjänsterna. Vad som är bäst kan man säkert 

argumentera om från olika håll. Jag vill betona att inom landskapets organi-

sation har vi båda modeller. Min uppfattning är att båda dessa modeller fun-

gerar. 

Avslutningsvis vill jag säga att det här reformarbetet har tagit väldigt lång 

tid, det har talats om 20 år här. En diskussion kring gymnasieutbildningens 

utveckling har pågått under en väldigt lång tid. Vi önskar mest av allt att vi 

ska få grönt ljus, vi står och trampar och är ivriga att börja förverkliga. Vi 

kommer att förverkliga med fokus på kvalitet och ekonomi. Tack, fru talman.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag och uppskattar vicelantrådets beskrivning av för-

valtningsstrukturerna i olika myndigheter som vi har enligt 3 § självsty-

relselagen. Det är alldeles riktigt återgiven, dock så att mitt minne säger 

mig att ÅHS första förvaltningschef utsågs av den dåvarande landskap-

styrelsen. Därefter vidtog en lagreform som ledde in i det nuvarande sy-

stemet, av vilket man har goda erfarenheter. Därför har vi i den liberala 

gruppen resonerat ungefär på samma sätt. Varför inte pröva den mo-

dellen också nu, i all synnerhet som den interimsstyrelsens juridiska sta-

tus kan vara så oklar att vi genom ett sådant här förfarande förlorar det 

tempo som vi absolut inte borde få förlora. Vi har en landskapsregering, 

den är etablerad och dess status kan ingen ifrågasätta. Medan statusen 

för styrelsen under paragraf 71 kan ifrågasättas. Jag gör det inte men jag 

kan rada upp en lång rad domstolar som med förtjusning skulle ifråga-

sätta dess status.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack, fru talman! Om jag uppfattade vtm Gunnar Jansson rätt här så 

finns det en attraktion till det som ÅHS har gått inför, att det är styrel-

sen som tillsätter de ledande tjänstemännen. Men, man tycker att land-

skapsregeringen borde göra det initialt. Det är även en tredje variant på 

hela det här. Inom förvaltningen har vi idag diskuterat, jag uppfattar att 

vi kommer att klara av det. Vi fick lite hicka när vi läste betänkandet i 

måndags. Vi funderade hur vi först ska hinna tillsätta en styrelse och se-

dan ska styrelsen klara av att plocka ut de profiler som behövs för de här 

tjänstemännen osv. Vi kommer att klara av det. Det finns inte några 

hinder om man så väljer att följa det som kulturutskottet säger. Det är 



  

308 

nog bara för lagtinget att välja väg, landskapsregeringen kommer att 

följa den.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Säkerligen kommer man nog tidsmässigt att klara av 

uppföljningen av en lagreform. Men hur är det med juridiken? När den 

här lagen antas så småningom går det fyra månader innan det är lag, in-

nan paragraferna i lagen har status av lag, varmed också styrelsen får en 

juridisk offentligträttsligt status, som alla styrelser behöver ha. I all syn-

nerhet när det gäller att hantera angelägenheter som rör enskilda perso-

ners rättigheter och skyldigheter t.ex. att söka en tjänst, få nej och vad 

gör jag sedan?  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack, fru talman! Det är kanske inte min sak att försvara det förslag som 

kommer från kulturutskottet. I den 71:a paragrafen ges i övergångsbe-

stämmelserna en rätt till landskapsregeringen att, innan lagen träder 

ikraft, tillsätta en styrelse. Det är väl så som man brukar göra i över-

gångsbestämmelser för att få reformer att träda ikraft. Jag ser nog att 

det finns en juridisk möjlighet, om det är så att lagtinget så önskar.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Angående modellen som var föreslagen, att de båda rektorerna och för-

valtningschefen skulle vara föredragande inför styrelsen, det ansåg vi i 

kulturutskottet att blev lite otydligt ledarskap. Man skulle då skilja mel-

lan pedagogiska frågor och budgetfrågor. Det här är ju inte särdeles en-

kelt, eftersom i en skola handlar det mesta om pedagogik och pengar. Vi 

utgår ifrån att man i ledningsgruppen, som består av dessa två rektorer 

och förvaltningschefen diskuterar sig fram till ett gemensamt ställnings-

tagande som sedan förvaltningschefen för fram inför styrelsen för be-

slut.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Det är alldeles korrekt som ltl Gunell säger. Med mina frå-

gor menade jag att det viktigt att klargöra att kulturutskottet inte hade 

tänkt sig någon tvåstegsföredragning, som inte förvaltningslagen kän-

ner. Via kulturutskottets ordförandes nickningar fick jag bekräftelse på 

att det ska tolkas på det sättet som presenterade det. Då finns det inte 

några hinder för att följa den här modellen. Det är absolut möjligt.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Att styrelsen själv utser sina tre ledande tjänstemän tycker jag är mycket 

viktigt. Det framgick inte på något sätt av framställningen att man skulle 

ha avsett att enbart den första förvaltningschefen och de första rekto-

rerna skulle utses av styrelsen, utan det gäller en kontinuitet framöver. 

Om man vill åsyfta det så måste man ju ha gett sig till känna i land-

skapsregeringens framställning. Därför tycker jag att det är bra modell 

som majoriteten nu har gått in för. Jag hoppas att den får fortsatt stöd 

även här i lagtinget.  
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Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Fru talman! I den här frågan har jag försökt hitta en modell som jag 

trodde att skulle ha den största acceptansen inom lagtinget. Jag tittade 

på den yngsta av myndigheterna som centern, socialdemokraterna och 

frisinnad samverkan tog fram. Sedan tittade jag även på flera andra 

myndigheter där även de övriga partierna på ett eller annat sätt har varit 

delaktiga. Jag antog att det var den modellen som man önskade. Men 

om man nu önskar den andra modellen, eftersom vi har båda modeller, 

så ser jag inte detta som en problematik. Lagtinget har full möjlighet att 

välja den andra modellen, det ställer inte till någon problematik överhu-

vudtaget. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Fru talman! Vad gäller skrivningen i detaljmotiveringen så är det en lap-

sus. Det har gått för fort. Den tolkning som är gjord är helt korrekt. Tit-

tar man sedan i själva paragraferna så finns inte föredragningen där. 

Det här handlar om en beredning. I pedagogiska frågor ansvarar rekto-

rerna som sedan bereder frågorna vidare för förvaltningschefen. Det 

som ska föredras i styrelsen görs av förvaltningschefen. 

Vad gäller sjöfartsutbildningen så ska jag ytterligare förtydliga. Jag 

tror att det i någon replik här också sades att vi valde att inte behandla 

de här motionerna i det här läget därför att då hade vi behövt jobba yt-

terligare. Vi ville inte försinka den här processen. Däremot försäkrade vi 

oss om att landskapsregeringen jobbade med de här frågorna. Vi får 

återkomma till landskapsregeringen och diskutera de här motionerna 

när man är klar med det här. Nu fick vi en ny tidtabell på detta, det upp-

skattar jag.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Det var viktigt att få det här förtydligat. Det handlar om en beredning 

och sedan föredrar förvaltningschefen inför styrelsen. Det är precis så 

som kulturutskottets ordförande Johan Ehn säger, i lagstiftningspara-

grafen är det alldeles korrekt återgivet. Där framgår det inte någonting 

kring den här beredningen. Det är förvaltningschefen som är föredra-

gande i styrelsen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Olof Erland, replik 

Fru talman! Utbildningsministern konstaterade här att bägge modeller 

fungerar och att man kan välja i lagtinget. Jag skulle vilja fråga om det 

är mera betydelsefullt vad utskottet säger i lagtinget, när liberalerna som 

är regeringspartner är i minoritet, än att man i landskapsregeringen och 

i lagtinget har en uppfattning om att en modell är bättre än den andra?  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Jag lägger inte någon värdering i vad som är viktigt och 

mindre viktigt. Jag tycker att det är viktigt att det är en väldigt stor re-



  

310 

form. Det är en viktig fråga som behöver komma framåt. Det skulle vara 

en stor skillnad om vi hade fört väldigt stora diskussioner kring denna 

fråga, vilket vi inte har gjort. Och om det är så att det här skulle vara en 

ny främmande fågel i vår organisation. Men svagheten är ju den att vi 

har organisationer där det heter styrelse och där det heter annat med 

ungefär samma befogenheter. En del av dem tillsätter sina ledare själva, 

andra gör det inte. Man kan ju också vända på det; är Ålands gymnasie-

skola viktigare än högskolan, eftersom man nu tycker att styrelsen själv 

ska tillsätta sina tjänster? Jag undviker den argumentationen för jag 

tycker det viktiga är nu att vi hittar en väg framåt där vi skulle kunna få 

den här reformen längre fram. Om man tycker att det skulle vara bättre 

att styrelsen tillsätter tjänsterna, och man kommer underfund med att 

det var fel av någon orsak eller att det görs en hel genomgång av alla 

våra underlydande myndigheter och man vill ändra på det, så finns det 

möjlighet att gå in och ändra det. Jag tar inte ställning till det. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik 

Ställningen är klar. Liberalerna i regeringsställning betyder inte så 

mycket som utskottet i det här fallet. När ministern tar upp modeller så 

jämför jag med motorfordonsbyrån, en förvaltningsmyndighet. De har 

sina tekniska föreskrifter. Jag ser inte gymnasieutbildningen som en så-

dan. Det är en förvaltningsstyrelse, det politiska måste tas av landskaps-

regeringen. Är det inte någon skillnad för ministern om det är land-

skapsregeringen som bestämmer, har utredning och vill ha ett förslag, 

än att en minoritet i utskottet får ge sig i det här fallet? Jag tycker att det 

är väldigt intressant.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Den här frågan har båda de liberala ledamöterna och cen-

terns ledamot i kulturutskottet diskuterat med mig under hela kulturut-

skottets behandling. Jag har betonat från början till slut att jag inte 

tycker att det här är en stor fråga. Jag tycker inte det är en fråga värd att 

rösta kring eftersom vi har båda modeller inom vår organisation. Att 

man sedan väljer att ändå ta upp den här frågan till omröstning det dis-

kuterade vi inte överhuvudtaget på vår avstämning och det har man 

fulla rätt att göra. Det är klart att det finns en förklaring till varför vi har 

lagt fram de förslag som vi har lagt. Det här är inte någon svartvit fråga 

och inte någon fråga som vi har lägger väldigt mycket värde i. Jag tycker 

inte att det är värt att ha en konflikt i en sådan här fråga när vi har så 

oerhört mycket större och viktigare frågor som vi behöver koncentrera 

oss på. Jag tar inte ställning för någondera av de här. Jag har lagt fram 

ett förslag där landskapsregeringen ska utse styrelse. Det skulle i och för 

sig snabba på hela processen med tillsättandet. Vi har konstaterat att vi 

kommer att klara av att även tillsätta en styrelse och hålla tidtabellen. 

Jag ser inte några problem med de här förändringarna. Det är andra 

förändringar som också har gjorts av kulturutskottet, där både centern 

och liberalerna har deltagit, som jag kanske inte har ropat hurra till. 

Precis bara vad utbildningsministern tycker är inte i det här fallet av yt-
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tersta värde. Jag tycker att det är viktigt att vi får en reform som inte 

kommer att föras till lagtinget det första man gör när det kommer en ny 

regering. Utan att reformen verkligen är accepterad av alla, att vi kan få 

arbetsro, utveckla skolorna och koncentrera oss på själva reformen istäl-

let för på lagstiftningen och enstaka paragrafer.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Fru talman! Utskottet lämnar ikraftträdelse datum öppet. Vad anser mi-

nistern om det här? Tidtabellen som har förts fram i tilläggsbudgeten är 

att man ska sjösätta detta 2011. Jag är hemskt skeptiskt till det, utgå-

ende från att man ska anställa en projektledare, det är lagstiftningskon-

troll, det ska vara arbetsplan och det ska vara nya avtal osv. Därför vill 

jag höra om det är realistiskt. Min tro är, precis det som ltl Anders Er-

iksson tog upp, att om man hastar fram den här så kommer man inte att 

kunna göra de ekonomiska analyserna. Man kommer inte att få till de 

besparingar, som jag tror att man måste få, utgående från landskapsre-

visorernas berättelse där det visar sig att i de flesta fall har vi hundra 

procent högre kostnader per elev än vad man har i omkringliggande reg-

ioner. Jag undrar hur vicelantrådets ser på detta? Själv tror jag att det 

skulle ha varit bättre att säga att vi ska göra det här från och med 2012 

och hitta en enighet i det. 

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Vi har diskuterat mycket kring detta med ikraftträdande. 

Vår bedömning är att om planeraren tillåts i tilläggsbudgeten och lag-

stiftningen godkänns i den takt vi hoppas att den ska kunna godkännas 

så har vi nästan ett år på att förbereda sjösättningen av den här refor-

men. Den tidtabell som avdelningen har gjort upp så är tuff. Samtidigt 

resonerar man att man gärna vill att det tillsätts läsårsvis. Det är klart 

att det går att göra det någon annan gång. Men det är enklare att sjö-

sätta en reform i början av ett läsår, då blir det ända till augusti 2012. 

Erfarenheterna visar att det finns så mycket arbete ändå som ska göras 

hela tiden så risken finns att man ändå inte nu med full prioritering sat-

sar på att jobba med den här reformen. Det har ändå en tendens att för-

skjutas mot slutet, samt att det finns en förväntan och en trötthet på att 

vänta på att det ska ske. Man önskar att projektet förs framåt så att man 

vet hur det ska bli.  

Ltl Jörgen Strand, replik 

Fru talman! Jag har ingenting emot att man sjösätter det här 2011, om 

man lyckas med alla de saker som ska göras. Jag vill inte heller vara med 

om att det här sjösätts och blir dåligt och man kan inte göra de ekono-

miska förändringarna när det gäller att ta fram ett nytt avtal där man 

kan få de här vinsterna. Vi räknade på struktur -07 att man skulle kunna 

göra en miljon i vinst medan utskottet här säger att kostnaderna inte 

behöver stiga från dagens nivå. Samtidigt visar revisorerna på att vi har 

hundra procent dyrare kostnader på Åland, vilka inte har kunnat uppvä-

gas av bättre kvalitet när man jämför med omkringliggande regioner. 

Det finns många saker att fundera på för att få ett bra sjösättande av den 

här reformen. Personligen väntar jag hellre och säger ett tydligt datum, 

hösten 2012, än att det blir en halvmesyr. Jag hoppas att utbildningsmi-
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nistern har rätt när man säger att man kan göra det här, man gör det bra 

och man gör det med kvalitet. Annars får det gärna vänta för min del.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Det absolut ambitionen. Det kan också hända att vi kommer 

att få omvärdera och att vi kommer underfund med under processens 

lopp att vi kommer att behöva lite mera tid. Bedömningen så här långt 

är, och har varit från det att vi började med det, att vi borde klara det 

här. 

En väldigt viktig del som är en förutsättning för hela den här refor-

men är periodiseringen som redan nu sjösätts. Rektorerna uppvaktade 

oss för två år sedan och konstaterade att de är beredda att genomföra 

periodiseringen från hösten 2010. Men likaväl, även om man har så lång 

framförhållning, så hade det en tendens att bli väldigt bråttom. Visst ser 

vi att den första perioden dras med väldigt många barnsjukdomar. Det 

finns mycket som behöver förbättras där. Det kommer man också att få 

lägga arbete på under det här året. Det blir stegvis, att få periodiseringen 

och eleverna över gränsen att fungera i effektiva grupper tror jag nästan 

att är den jobbigaste delen av hela reformen. Enda vägen att nå fram till 

det är nog bara att jobba med det i praktiken. Det är med den målsätt-

ningen som man på riktigt kommer att se vilka ekonomiska vinningar 

man kan göra. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Johan Ehn 

Fru talman! Senast jag stod här uppe talade jag i egenskap av kulturutskottets 

ordförande. Det är då svårare att kunna ge sina personliga reflexioner över 

det här. Jag vill därför passa på att göra det nu och samtidigt också föra fram 

lite tankar ifrån den frisinnade gruppen.  

Om vi börjar med diskussionen kring vem som ska utse ledarskapet så är 

det säkert på det sättet som minister Lundberg påpekar. Vi har varit med och 

fattat beslut när det gäller motsvarande myndigheter där vi inte har lyft den 

här frågan. Vad gäller miljö- och hälsoskyddsmyndigheten så har jag ett 

minne från förra gången att vi lyfte den här frågan, ville en annan sak men vi 

fick böja oss. Den här gången försöker vi på nytt att lyfta den här frågan. För 

oss är två saker som är viktiga. Vi måste se till att den politiska landskapsre-

geringen får jobba med det som är av politisk väsentlighet, lägga den politiska 

touchen på arbetet. Då kan man inte sitta och utse chefer och annan personal 

på lägre nivå, det måste vi komma bort ifrån.  

Som kuriosa kan jag berätta att när jag anställdes som alarmoperatör år 

2000 i landskapet då var mitt tjänsteavtal undertecknat av lantrådet Roger 

Nordlund. Det visar på att vi då hade en alltför hög nivå när det gäller delege-

ring, det fanns inte någon delegering alls. Det var någon högt, högt upp som 

skrev under. Sedan dess har det blivit bättre. Jag ser detta som ett naturligt 

steg vidare att ytterligare lägga detta på dem som har ansvar för det prak-

tiska. Rollfördelningen är viktig i det här fallet. Är det så att vi har företrätt 

någon annan linje någon, annan gång, så kan man ju mogna till någonting 

bättre. 
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Jag tycker också att det är bra att vicelantrådet och minister Britt Lund-

berg säger att frågan om vem som ska utnämna de ledande tjänsterna inte 

ska göras till en större fråga än vad det är. Det tror jag att är viktigt. Det här 

är en detalj i hela lagförslaget. Eftersom vi hade en majoritet för detta i ut-

skottet valde jag som utskottsordförande att driva frågan eftersom den stäm-

de överens med min åsikt. Det skulle ha varit konstigt av mig att inte göra 

det.  

Nu har det framkommit i diskussionen att själva övergångsparagrafen 

skulle vara problematisk. Att det kan vara svårt att styrelsen ska kunna till-

sätta med rättslig grund. Jag har försökt att diskutera saken med de jurister 

som vi har lagtinget. Det kan säkert finnas någon typ av svårighet i det här 

fallet. Den tolkning som jag får är att det går att komma vidare. Det kan be-

hövas någon typ av speciallösning eftersom det är en styrelse som börjar 

verka formellt för den nya myndigheten när den tillträder. Å andra sidan 

finns det möjligheter att göra så att styrelsen villkorar anställningsbeslutet 

och att man tydligt hänvisar till det när man kungör tjänsten. Då torde man 

komma förbi den här biten, om det är det som är problemet. Jag har inte hört 

det så tydligt tidigare i diskussionen, utan det handlar mera om att man fak-

tiskt ville hålla kvar själva utseenderätten hos landskapsregeringen. Vill man 

backa tillbaka när man gör en översyn då kan man rätta till det här i ett se-

nare skede. Då får man backa tillbaka till att landskapsregeringen utser alla 

ledande chefer. 

Vi är på väg åt det hållet. ÅHS är ett bra exempel där förvaltningschefen 

utses av styrelsen. Det tycker jag är bra.  

När det sedan gäller ekonomin så ser vi från den frisinnade gruppen med 

oro på de siffror som nu presenteras. Om vi tittar på det som landskapsrege-

ringen presenterade i prognosen, och om vi sedan dessutom lägger till reviso-

rernas utvärdering över kostnadsläget, där kostnaderna per elev skiljer sig 

med 52-102 procent om vi jämför oss med riket, så är detta är inte bra. Därför 

vi vill lyfta fram att man nu måste jobba ordentligt med att se över hur man 

utnyttjar den lagstiftningen man har. Man har världens chans, när man bildar 

den nya myndigheten, att faktiskt se till att man får en skola som får mins-

kade kostnader totalt sett. Det är ett måste i den situationen när man också 

ser att antalet studerande sjunker så dramatiskt som det ändå gör. Mellan 

åren 2011-2015 blir det 200 elever färre. Det motsvarar en till två skolor som 

försvinner ur landskapet. Det är jättemycket. Det är en strukturförändring 

som heter duga. Här har man någonting att göra.  

Jag vill ytterligare en gång säga att vi sätter instrumentet i händerna på 

nuvarande och kommande landskapsregeringar att möta det här. Minister 

Lundberg har också sagt här vid ett flertal tillfällen att den här möjligheten 

finns. Jag hoppas att man nu också går vidare och gör det. 

Jag har ytterligare en sak som jag valde att inte föra i utskottet till någon 

omröstning, när jag märkte att jag inte hade stöd för det, men jag vill ändå 

nämna att jag tycker att man bör överväga det inför framtiden. Det handlar 

om folkhögskolan och musikinstitutet, som nu blir stående som ensamma 

fåglar på utsidan. Vi tycker att man bör överväga hur man på ett bättre sätt 

kunde inordna också de skolorna rent administrativt i den här funktionen. 

Om syftet med reformen är att man ska kunna samutnyttja resurserna på 

bästa möjliga sätt så kommer de skolorna nu att ligga på sidan om, vilket jag 

inte tror att är till fördel. När man funderar framåt, när man har fått organi-
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sationen på plats, då är nog följande steg att organisatoriskt lyfta in folkhögs-

kolan och musikinstitutet.  

Till sist, herr talman, vill jag bara poängtera att om vi gör förändringar av 

betänkandet då ska vi också komma ihåg att vi antagligen har en helt annan 

tidtabell för att få igenom det här. En förändring av utskottets förslag leder 

till att vi behöver ha en ytterligare genomgång av det i stora utskottet. Jag 

hoppas att det inte ska bli på det sättet. Om jag har förstått landskapsrege-

ringen rätt så behöver man all den tid man kan få för att kunna hålla den 

tidsram som man har satt upp.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det blir en tidsförskjutning, men å andra sidan spelar det 

ingen roll. Det spelar ingen roll för ltl Ehn och kanske inte för några 

andra. Men det spelar roll åtminstone för mig som har trott på land-

skapsregeringens framställning och det arbete som har gjorts före det. 

Därför spelar det roll. Det spelar inte någon roll för mig om det tar lite 

längre tid om det bli bättre. Jag håller med dem som tidigare har sagt; 

låt det bli en bra i form, vi är överens om 95 procent. Den 5 procenten, 

som är den viktigaste, är vi inte överens om. Låt det bli en bra reform 

och utred de ekonomiska konsekvenserna. Enligt utskottet är det horri-

belt om en sådan här reform ska medföra extra kostnader på 1 miljon av 

16 miljoner. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Om jag får höra de starka argumenten mot att landskaps-

regeringen inte ska utse de här tjänstemännen, då skulle jag förstå den 

biten. Under den här behandlingen har jag faktiskt inte hört de argu-

menten. Jag har bara hört att så ska det vara. Argumentationen för det 

här saknas. Vad är skillnaden, när vi samtidigt har gjort en massa andra 

förändringar i lagförslaget? Man hade t.ex. i paragraf 32 lämnat öppet 

för att man skulle kunna sluta den allmänbildande utbildningen utan att 

skriva studentexamen. Den förändringen godtar man rakt av. Varför är 

det just den här ändringen som har blivit så otroligt viktig fråga att sätta 

fokus på? Dessutom har den här debatten hittills idag mest handlat om 

övergångsbestämmelserna. Jag efterlyser än en gång argumenten på 

varför inte styrelsen skulle kunna utse tjänstemännen. Vad det har med 

ekonomin att göra förstår jag överhuvudtaget inte.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! När det gäller studentexamen så har jag inte någonting att 

säga om detta. Det var jättebra det som utskottet gjorde. Jag tar tillbaka 

det, det var jättebra, det behövs. Nu likställer man vår utbildning med 

omgivningens. Så ska ett utskott fungera.  

Landskapsregeringens framställning går till utskottet och ändras i ut-

skottet med en majoritet i utskottet där liberalerna är emot. Då är det 

väl vi som pressas tillbaka. Det får man acceptera i en parlamentarism. 

Läs de grundläggande utredningarna under hela gymnasiereformsför-

loppet, framställning 1, framställning 2 och struktur -07. Liberalernas 

linje har varit att decentralisera till skolorna, till en delegation, direktion 

eller styrelse. Men inte att släppa det hela löst till en myndighetsförvalt-
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ning á la motorfordonsbyrån, inget fel på det. Utskottets uppgifter är att 

hitta felen, här kommer man att hitta fel också. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Att det inte ska bli en ny myndighet, det står ju i framställ-

ningen att det ska bli en myndighet. Man bildar myndigheten Ålands 

gymnasium, som består av två skolor. Man har en beskrivning av vad 

styrelsen ska göra. Vill man verkligen se till att decentralisera besluten 

så då måste det här vara en perfekt. Inte släpper man ju taget om den 

här skolan för att man inte kan utse chefen. De grundläggande besluten, 

som vi här och landskapsregeringen ska ta, de ligger i budgeten, de lig-

ger i de andra styrdokument som läroplansgrunder och liknande. Det är 

där som vi styr det övergripande. Men att vi ska vara med och fatta be-

slut om vem som ska vara den ledande tjänstemannen det förstår jag 

faktiskt ärligt talat inte. Jag tycker fortfarande att argumentationen 

kring detta är ganska vag. Vad är problemet med att styrelsen utser de 

här personerna? Var där argumentationen för detta?  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Jag är nöjd med att förvaltningen har kunnat ge en 

uppskattning av kostnaderna. Jag är särskilt nöjd med att man har 

skapat en målbild av att 2015 ska Ålands gymnasium sammanlagt ha en 

budget på 16,5 miljoner euro. Jag är inte nöjd med summan en miljon 

som uppges som den initiala summan och ökningen. Jag har frågat vad 

summan kan bero på. Jag har inte kompetens att säga att det ska vara en 

annan summa istället. Jag får svaret; mycket dubbelarbete, viss överka-

pacitet, men den ska jobbas med på sikt. Min uppfattning är att den ska 

jobbas ner också på kortare sikt. Men observera, det är en uppskattning. 

Nu har vi ett instrument att hålla i den ekonomiska utvecklingen, precis 

som ltl Johan Ehn har sagt här flera gånger. Det handlar mycket om de 

politiska besluten som man fattar och den styrning som Ålands gymna-

sium kommer att vara beroende av.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Från vår sida är vi inte nöjda med i initialkostnaderna. Vi 

anser att de är för höga. Vi anser också att målet med 16,5 miljoner, i be-

lysningen per elev, är för högt. Därför ger vi vårt stöd för det arbete som 

minister Lundberg lyfter fram. Man ska jobba med instrumenten. Mitt 

anförande här ska ses som ytterligare ett stöd för det arbetet att faktiskt 

utnyttja instrumenten. Det finns skrivet i utskottet men som jag, för fri-

sinnad samverkans del, vill trycka på ännu tydligare än vad vi kunde i 

utskottet. Det är ingenting att sticka under stol med att det finns en viss 

skillnad mellan de olika partierna på hur man ser att målbilden för 2015 

ska se ut. Vi presenterar det som landskapsregeringen har presenterat 

för oss i det här fallet och sedan trycker vi på ytterligare. Nu vet ni också 

vad frisinnad samverkan anser i den här frågan. 
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Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Sedan har vi en annan problematik som också reviso-

rerna har visat på. Vi har inte några bra system för att ta fram nyckeltal 

och räkna ut nyckeltal per elev. Därför har det varit väldigt svårt att få 

fram de här bedömningarna. Det finns all orsak att bygga upp det här. Vi 

kommer att behöva finansavdelningens hjälp för att bygga upp ett bra 

system för att fram detta som revisorerna alldeles riktigt efterlyser.  

När det gäller att elevantalet minskar så vet vi sannolikt att vuxenut-

bildningen kommer att öka. Om vi fortsatt är intresserade av att ha en 

bredd på utbildningen då blir kostnaderna per elev dyrare. Om man till-

låter att det får finnas utbildningar i bredd då finns det en risk att klas-

serna tillfälligt blir lite mindre. Man måste också sedan ta ställning till 

om vi vill erbjuda en bredd för våra sextonåringar och utbilda dem 

hemma på Åland eller om ska de tvingas att åka från Åland. Det är också 

politiskt mycket viktigt avgörande. Vår linje har varit att sextonåriga 

ungdomar ska kunna utbilda sig på Åland i största möjliga mån.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Det finns väldigt mycket avgöranden att göra under den 

här resans gång. Det är viktigt att man också plockar fram nyckeltalen. 

Benchmarking och att jämföra sig med andra är alltid till nytta. Utgå-

ende ifrån det kan man få fram nya infallsvinklar på hur man kan göra 

goda saker ännu bättre. Det tror jag att vi ska göra också med gymnasie-

skolan. Vi ska kunna ”benchmarka” skolan med hur det ser ut runt om-

kring oss. Utgående ifrån detta kan vi också göra någonting bra. Instru-

mentet får vi med den här lagen, sedan krävs den politiska viljan att 

göra någonting.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Gun Carlson 

Herr talman! Vi håller nu på att diskutera möjligheterna för våra ungdomars 

utbildning till yrkesarbete eller till högre studier. Vi vill alla förbättra, effekti-

vera och utveckla pedagogiken och vi vill hålla ekonomin stram. Där är vi alla 

alldeles överens.  

Det här är en efterlängtad reform som vi nu diskuterar. Nu vill jag föreslå 

bordläggning av det här ärendet till tisdag 28.9, trots jag att det är en trång 

tidtabell. Vi vet alla att lagtinget håller på att avsluta den här sessionen. Cen-

tern har en enig vilja att få igenom gymnasielagen nu. Vi tycker inte om att 

det blir ytterligare dröjsmål men vi ser det som en möjlighet. Målsättningen 

med bordläggningen är, för min del åtminstone, att nå största möjliga att 

enighet i den här frågan.  

Vi ska komma ihåg att sådana här ändrade skolreformer inte är någonting 

nytt. Det är inte första gången som vi diskuterar det. När vi jobbade med hög-

skolelagen var det lite samma sak. Det var mycket problem, vi hade många 

olika förslag och då valde man att landskapsregeringen skulle utse rektorn för 

högskolan. När det gäller ÅMHM så var det samma sak, landskapsregeringen 

utser. Inom ÅHS utser styrelsen själv sin ledare. Jag vill säga så här om detta; 

oberoende av vilket system man har system så har man inte några garantier 

att man får en perfekt ledare. Oberoende om det är landskapsregeringen som 
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utser styrelsen så är det inte självklart att den ena eller den andra blir perfekt, 

det har vi också erfarit genom åren. Det har kommit kritik på olika sätt för 

olika ledare och inom olika ledningsgrupper. Vi ska komma ihåg att det 

kanske inte är det som är de stora problemen. 

Jag tror säkert att det döljer sig problem i kulturutskottets betänkande och 

det döljer sig säkert också problem i landskapsregeringens framställning. Det 

brukar alltid vara så.  

Det viktiga är nu att man till sist får komma till ett resultat. Därför föreslår 

jag bordläggning, tack.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag kan inte understöda bordläggning av formella skäl, då 

gör jag inte det. Jag tänkte säga en sak som inte har kommit upp här i 

debatten när det gäller underlydande myndigheter. De har behandlats, 

som ltl Carlson sade. Men jag har sett en fördel att en underlydande 

myndighet ska leverera någonting som är mer eller mindre politik. Jag 

talade tidigare om förvaltningsmyndighet som motorfordonsbyrån. En 

gymnasieskola ska leverera elever för vår arbetsmarknad. Där ser jag 

möjligheten för landskapsregeringen att ha en tillsättande hand men 

också för en vakande hand. Ja, men det här går ju snett, för all erfaren-

het visar att den myndighet som isolerar sig isolerar sig ännu mera för 

att skydda sig. Det här är ett av grundproblemen med den här typen av 

förslag som kulturutskottet har. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Under diskussionen har ltl Gun Carlson föreslagit att ärendet 

ska bordläggas till tisdag 28.9. Ärendet kommer att bordläggas. Önskar någon att uttala 

sig om bordläggningstiden? Ärendet är bordlagt till den 28.9. Det som finns kvar på ta-

larlistan ges möjlighet att uttala sig. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag kan nog tåla en bordläggning av det här ärendet. Om det 

åtminstone i slutändan inte innebär att vi ytterligare försinkar den här refor-

men. Jag uppfattade att ltl Gun Carlson inte har den avsikten, utan att hon 

och hennes parti vill slutföra det här arbetet så fort som möjligt för att inte 

försvåra för regeringen att implementera hela den här reformen.  

Det är ändå en kort tid till nästa tisdag om man tänker hur länge den här 

reformen har pågått. Det har tackats både till höger och vänster. Jag skulle 

vilja tacka talman Roger Nordlund för den långa kamp han och jag har fört i 

den här frågan. År 1993 föreslog vi att man skulle införa Ålands gymnasium. 

Det blev ett ramaskri utan like. Det var uppror i skolorna, det var uppror i 

partierna och då fanns det inte messa spalter men det var säkert uppror i de 

spalter som fanns. Det var en fullkomligt hopplös reform. Sedan har åren 

gått, 2007 försökte vi på nytt. Då konkretiserades det hela och mycket hade 

förändrats. Men grunderna för reformen var ju de samma; att vi hade ett 

splittrat gymnasieutbildningssystem, det var dyrt och det var inte särskilt ef-

fektivt och det var inte heller särskilt framgångsrikt pedagogiskt. Inte var det 

väl sämre än på några andra platser men i relation till våra resurser så var det 

ändå ganska så måttliga resultat som gjordes. Ni vet hur det gick 2007, det 

var uppror i skolorna igen, det var uppror i partierna och det var uppror 
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överallt. De som var i opposition lyckades tillsammans med ett regeringsparti 

att skjuta reformen i sank den gången.  

Den här mandatperioden verkar det i alla fall som att lärarna och de som 

jobbar på skolorna har accepterat det här. Det är kanske den viktigaste förut-

sättningen för reformen. Eleverna har heller inte sagt någonting negativt. Nu 

hänger det på en enda sak. Vem ska utse cheferna i det nya bygget? Det är 

alltså en ren och skär maktfråga som hela den här storstilade reformen står 

och faller med. Man frågar sig; är det värt det, bästa vänner? Jag tycker inte 

det.  

Jag kommer inte ihåg hur det var 1993 när det gäller utnämningsfrågan. 

Jag minns hur det var med Ålands högskola när socialdemokraterna, som 

enda parti, föreslog att högskoledelegationen skulle få rätt att utse rektor. Det 

var helt omöjligt då. När man ser tillbaka på utnämningarna som har genom-

förts av rektor för högskolan så har det varit problematiskt. Det är onekligen 

så att om man för utnämningarna till regeringen så politiserar man frågorna 

väldigt mycket. Jag tror inte det gagnar utbildningsinstitutionerna. Man kan 

ju tycka att det inte spelar någon roll, styrelsen för Ålands gymnasium kom-

mer ju också antagligen att vara politisk tillsatt, men det gör det faktiskt. De 

som sitter i styrelserna för de lägre stående myndigheterna, de är ganska fo-

kuserade på just den här myndighetens uppdrag. De arbetar ganska tätt ihop 

med de tjänstemän som finns i de här verksamheterna. Det är inte så politise-

rat som när landskapsregeringen utnämner tjänstemän på topp positioner. 

De blir synade och granskade på ett helt annat sätt. Dessutom har de senaste 

årens utnämningar inte ingivit förtroende bland allmänheten. Detta att man 

ständigt utannonserar tjänster på nytt, fast det finns behöriga sökande, ger 

intrycket att tjänsten är vikt för någon som ännu inte har sökt, eller att någon 

annan process pågår. Det här undviker man ganska mycket genom att ge sty-

relsen det här uppdraget.  

Sedan har det förts en massa andra argument här just för att styrelsen ska 

ha det här uppdraget bl.a. att det är med dessa tre personer som styrelsen ska 

jobba. Det är viktigt att styrelsen får utse efter en formell genomgång av de 

sökandes meriter osv.  

Herr talman! Jag tycker nog att det skulle hedra lagtinget om vi kunde stå 

bakom kulturutskottets majoritetsförslag. Det ligger helt i tiden. Vi vill ju se 

vår förvaltning utvecklas, att vi får mera självständiga myndigheter som har 

det operativa ansvaret och att de sköter verksamheten med de instrument 

som vi har, bl.a. budgeten och lagstiftningen. Utbildningsavdelningens ansvar 

slutar ju inte med detta. Man ska ju fortfarande vara tillsynsmyndighet, man 

ska utveckla arbetet och man ska granska det. Det är ju den bodelningen vi 

borde få på allt flera områden, typ trafikavdelningen och bolagiseringen av 

skärgårdstrafiken, inte att den ansvariga ministern ska kunna sätta fingret 

djupt ner i verksamheterna och börja peta runt där. Det är inte bra för demo-

kratin. 

Till sist, herr talman, det här med ekonomin. Jag tror att det inte är någon 

som kan säga om vi sparar eller om det blir dyrare. Det är nog någonting som 

vi får konstatera kanske efter två år och efter fem år. Det är en alldeles nöd-

vändig reform för att använda resurserna på ett effektivt sätt.  

Betecknande för nuvarande system är dubbeladministration, det är en 

massa papper som flyttas hit och dit. Det finns ingen samordning av verk-

samheten som ändå har ett och samma mål, dvs att erbjuda en sådan utbild-
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ning till våra ungdomar att de kan göra de val som de anser vara bäst för dem 

med tanke på deras framtida sysselsättning och arbete. Jag tycker inte att det 

ska beskrivas att skolorna ska leverera någon sorts arbetskraft. Vi ska ha re-

spekt för ungdomarna och ge dem möjligheter att göra egna val för att utbilda 

sig enligt de förutsättningar som de har. Då kommer de också att bidra på 

bästa sätt till det här samhällets utveckling. Tack, herr talman. 

Vicelantrådet Britt Lundberg 

Herr talman! Jag har bara två saker, som jag inte lyckades få fram i ett replik-

skifte, som jag tänkte lyfta upp här. Det har med den ekonomiska beräkning-

en att göra. När man tog fram den ekonomiska beräkningen för struktur -07 

så kunde man uppskatta en minskning på 1 miljon euro. Vi har lyckats med 

att få en väldigt mycket bättre budgetering under de senare åren genom att vi 

har stramat åt. Det fanns tidigare väldigt mycket luft i budgeterna. Man såg 

heller aldrig en skola i en tilläggsbudget. Den inbesparingen som man lycka-

des pressa ut ur de olika skolornas budget utgjorde faktiskt en miljon euro i 

luft, som man sedan har lyckats presentera som en möjlig inbesparing. Det är 

otroligt svårt eftersom det inte finns bra underlag för att ta fram nyckeltalen. 

Jag tycker att vi alla ska vara överens om att vi ska arbeta vidare med det.  

Sedan när det gäller Ålands musikinstitut och Ålands folkhögskola så lyfte 

ltl Johan Ehn frågan att det borde regleras mera. Det nämns väldigt kort i 

framställningen 2.10, Ålands musikinstitut och Ålands folkhögskola. Vare sig 

Ålands folkhögskola eller Ålands musikinstitut är ju gymnasialstadieskolor. 

När det gäller Ålands folkhögskola så är det väldigt viktigt att ha ett samar-

bete och ett utbyte med de övriga skolorna för det är viktigt för arbetet. Sedan 

har vi fastigheterna, IT och specialundervisningen, där det har diskuterats, 

och kommer att behövas för att få en effektivt, en samordning av dessa delar. 

Det kan också gälla undervisning i framtiden. Just nu har det inte funnits be-

hov av det. Men det är inte heller helt främmande. När det gäller Ålands mu-

sikinstitut gäller det inte så många av de lärarna, men däremot när det gäller 

fastigheterna så finns det ett behov av att samordna med de övriga skolorna. 

Det är nog påtänkt att man ska kunna samordna. De är inte gymnasieskolor, 

på det sättet har de en liten roll här vid sidan. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Vicelantrådet talade så snabbt så jag inte riktigt hörde vad 

hon sade. Om ekonomin i skolorna, att skolorna inte figurerat i tilläggs-

budgetar tack vare att det tydligen finns tillräckligt med medel?  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Om vi tittar tillbaka historiskt i tilläggsbudgetar så har jag 

förvånats över att det väldigt sällan är någon av skolorna som har äskat 

om tilläggsmedel. Jag har undersökt det här. Det har visat sig att det har 

funnits mera utrymme i skolorna, man har kunnat hantera de här sum-

morna och flyttat om inom sin egen budget. Nu är den här luften urpres-

sad ur skolornas budget. Det blir mera känsligt när det sker förändring-

ar om man inte kan omdisponera sina medel. Man är i högre grad bero-

ende av tilläggsmedel. Den förklaringen har jag fått när jag har konsta-

terat hur det har sett ut tio år tillbaka i tiden. 



  

320 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Jag har inte studerat det så där systematiskt. Min bild är helt tvärtom, 

att skolorna mycket ofta, nästan i var och varannan tilläggsbudget, har 

figurerat med äskandet om det ena och det andra. Det har handlat om 

olika fastigheter och renoveringar och dylikt. Jag har faktiskt en helt an-

nan bild. 

Överskottet, som har funnits, har varit splittrat på sju organisationer. 

Det betyder att det har funnits lite pengar inom alla. Men man har inte 

kunnat göra någonting med det. Om man sedan har slagit ihop det så 

har man konstaterat att det fanns ju rätt mycket pengar, kanske upp till 

en miljon ibland. Om man hade haft detta i en och samma kassa så hade 

man faktiskt kunna använda pengarna till någonting bra för skolorna. 

Den här splittrade budgeteringen har varit ett problem.  

Vicelantrådet Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det var det som jag försökte förklara här. I de tidigare 

budgeterna har det funnits pengar över i de olika skolorna som sam-

mantaget hade kunnat användas till utveckling eller till att spara. Det 

har givits som grund för den här miljonen, som är möjlig att spara in om 

man jobbar samfällt. Den bakgrunden har jag fått. De ekonomiska nyck-

eltal, som skulle ha funnits tidigare, har inte nu försvunnit. Det sakna-

des helt enkelt ett bra underlag för att ta fram tydliga och rättvisa nyck-

eltal för vad utbildningen egentligen kostar i förhållande till kvaliteten. 

Jag tycker att det är viktigt att man ska jobba med det här framöver. Att 

man både kan se vad man få för pengarna och också se till att vi har kva-

litet i det som vi erbjuder.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. När ett betänkande är uppe för första behandling krävs det 

också ett understöd för att det ska blir bordlagt. Kan någon tänka sig att understöda ltl 

Carlsons förslag om bordläggning? 

Vtm Gunnar Jansson 

Tack, herr talman! Jag ber att få understöda ltl Gun Carlsons förslag om 

bordläggning och också tiden för bordläggning. 

Enda behandling efter bordläggning 

15 Revidering av regelverken för hembygds-, jordförvärvs- och näringsrätt 

Landskapsregeringens svar (S 5/2009-2010-s) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. spörsmål (S 5/2009-2010)  

Ärendet avförs och upptas vid ett senare plenum.  

Enda behandling efter bordläggning 

16 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 vid ett senare plenum. 
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Enda behandling 

17 Turismutveckling och turismstrategi 

Landskapsregeringens svar (S 6/2009-2010-s) 
Ltl Camilla Gunells m.fl. spörsmål (S 6/2009-2010) 

Ärendet avförs och upptas vid ett senare plenum.  

Enda behandling 

18 Äldres vård och omsorg  

Landskapsregeringens svar (S 7/2009-2010-s) 
Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. spörsmål (S 7/2009-2010)  

Ärendet avförs och upptas till behandling 28.9.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls idag kl. 16.45. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl.16.37). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.  

Om ledighet från dagens plenum anhåller Roger Slotte på grund av deltagande i postens 

styrelsearbete. Godkännes.  

Andra behandling 

1 Energieffektivitetstjänster på energimarknaden 

Näringsutskottets betänkande (Nu 5/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 24/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion.  

Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående lagför-

slaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med näringsutskottets förslag. 

Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad.  

Första behandling 

2 Godkännande av ändring av den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållan-

den för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter 

Lagutskottets betänkande (LU 37/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 18/2009-2010) 
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Först tillåts diskussion och därefter kan förslag väckas om remiss till stora utskottet. 

Diskussion. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Det här handlar om en förändring som går tillbaka till en över-

enskommelse på 80-talet. Det gäller fordonsbesättningar, vägtrafik och en 

modernisering av kravet på färdskrivare. Tidigare har färdskrivarna varit 

analoga nu blir de digitala. Det handlar också om vissa andra förändringar 

när det gäller tider i vägtrafiken. Det som tidigare är grunden för detta är att 

det gäller internationella transporter, inte interna transporter inom Åland.  

Utskottets bedömning, i våra diskussioner, har varit att det här kravet inte 

medför särskilt stora kostnader. Det gäller dem som trafikerar internationellt. 

I allmänhet finns det färdskrivare, oftast av digital typ.   

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Vi har i tidningen kunnat läsa att man från EU har kommit 

med nya arbetstidsregler gällande lastbilschaufförer. För att kunna re-

glera arbetstiden så har man normalt en färdskrivare i alla lastbilar. De 

facto har inte användningen av gamla analoga färdskrivare varit aktuell 

på Åland för interna transporter. Kan vi garantera att detta inte kommer 

att krävas nu? 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag kanske borde ha sagt det tidigare att det som vi har 

bedömt från utskottet, när det gäller den här överenskommelsen, är att 

det kan medföra behov av ändringar i vägtrafiklagen och underordnade 

regelverk. Vi har aktivt tagit beslut om att det inte är vår sak att utreda 

det. Nu finns den här överenskommelsen och landskapsregeringen ska 

göra en genomgång och vid behov komma till lagtinget med föränd-

ringsförslag. Vi har helt formellt parlamentariskt riktigt skjutit ifrån oss 

ansvaret till den regerande institutionen, landskapsregeringen.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Jag hoppas verkligen att det är så som utskottets ordförande, 

Olof Erland säger. Som jag har läst och förstått det är att kravet på ar-

betstidsövervakning och även digitala färdskrivare skulle krävas i samt-

liga lastbilar, vilket skulle vara en otroligt fördyrande och onödig åtgärd. 

Vi får bara hoppas att det är som utskottets ordförande säger, men jag är 

tveksam.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag och lagutskottet lever också på hoppet om att vi har 

hamnat rätt i den här frågan. Vi kan inte garantera någonting. Men vi 

har sett kopplingen med digitala färdskrivare och arbetstider till inter-

nationell trafik. Jag tror att det är lämpligt för landskapsregeringen att 

gå igenom regelverket och se om det finns behov av förändringar. Det 

ska inte ställa några större krav på intern trafik, så vitt jag förstår. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om 

remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad. 
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Första behandling 

3 Skydd av havsmiljön och motverkan av översvämningar 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 10/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 26/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter kan förslag väckas om remiss till stora utskottet. 

Diskussion. 

Ltl Åke Mattsson 

Tack, herr talman! Inledningsvis vill jag tacka utskottsmedlemmarna för ett 

konstruktivt och bra samarbete igen, får jag nästan säga. I speciellt sade man 

från oppositionens sida i ett tidigt skede att man skulle sätta oppositionspoli-

tikern åt sidan. Man skulle jobba konstruktivt för att komma framåt med den 

här framställningen, eftersom det är bråttom med tanke att EU:s motiverade 

yttrande redan har kommit.  

Vi började titta lite på det här redan innan framställningen var klar remit-

terat. Men vi konstaterade att framställningen är till stora delar av teknisk 

natur. Den riktar sig mycket till hur enskilda länder implementera olika di-

rektiv i sin förvaltning och lagstiftning. Det handlar också om hur man redo-

visar, i vilket skick vattnet och vad man planerar för att få vattnet i skick.  

Konkreta åtgärder kommer längre fram i olika planer. För att genomföra 

de planerna så kanske det också kommer att krävas lagstiftning. 

Som framgår av betänkandet konstaterar vi att man implementera marin-

direktivet, översvämningsdirektivet i tidigare lagstiftning. Sedan säkerställer 

man att vattendirektivet får en korrekt implementering. Tidigare försökte 

man använda lagstiftningsmetoden att man skrev in allting i lagstiftningen, 

man undvek hänvisningar till direktiven för att lagstiftningen skulle bli en-

klare och mer överskådlig för medborgarna och tjänstemännen som ska till-

lämpa lagstiftningen. Det har man märkt att man inte riktigt omfattar från 

EU. Man kräver från EU att det ska vara tydliga och klara hänvisningar till de 

här direktiven, vilket gör att det kan vara ganska arbetsdrygt att sätta sig in i 

vad lagstiftningen egentligen innebär.  

Vi konstaterar också, vilket inte framgår i framställningen men väl i direk-

tiven, att det finns beskrivningar var marindirektivet gäller, från vilken yttre 

gräns och var vattendirektivet gäller, de överlappar varandra ungefär en sjö-

mil. Då är det ganska klart att i det fallet är det vattendirektivet som ska gälla. 

När man verkligen ska uppnå de här uppställda målen så kommer det att 

bli en helt annan och lagstiftning som gäller en den som är just nu.  

När det gäller Marindirektivet, som gäller de yttre vattnen, har vi väldigt li-

ten möjlighet att påverka med egna åtgärder här. Det här gäller internation-

ellt samarbete. Vi har valt att påtala att det är viktigt att man gör prioritering-

ar. Man kan inte vara med överallt och man kan inte satsa fullt ut överallt. 

Man väljer var man ska vara med och hur mycket resurser man ska satsa. 

I hörande framkom att det finns önskemål om att man skulle behöva ha 

mera resurser. Man kan konstatera att det är fullt möjligt att genomföra im-

plementering av de här lagarna och genomföra de här som finns här utan att 

det krävs mera personal. Däremot finns det inte några förutsättningar att 

man kan minska på personal. 

När det gäller översvämningsdirektivet så har redan trafikavdelningen, 

miljöbyrån och övriga som jobbar med dessa frågor jobbat efter översväm-

ningsdirektivet. Många av de områden där det kan bli översvämningar har 
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redan byggts bort. På andra ställen överdimensionerad man vägtrummor så 

att vattnet ska kunna komma över vid översvämningar. Det är väldigt litet 

område som kommer att bli aktuellt Åland, det är marginellt där det finns 

behov av att tillämpa det här. 

Vi hade synpunkter angående tiden. Det är väldigt bra att man ifrån land-

skapsregeringen är vaksam med implementeringen av de här olika lagfram-

ställningarna, så att man har bättre tid än vad man har i det här samman-

hanget. Så att utskotten kan fördjupa sig mera än vad vi har gjort. Det som vi 

i så fall kanske skulle ha gett lite mera tid till är förordningsfullmakterna som 

finns med här. De ser vi den första anblicken väldigt vida. Förklaringen som 

vi har fått i hörande är att med beaktande av den avgränsningen som kommer 

ifrån direktiven och från paragraferna så är de tillräckligt avgränsade. Det 

torde inte vara något problem med de här. Det här är en fråga som vi ofta 

diskuterar i utskottet. Vi har den uppfattningen ifrån utskottets sida att man 

har lite onödigt generösa fullmakter. Det skulle vara bra om man kunde av-

gränsa de lite tydligare än vad man har gjort, vilket vi också framför i vårt be-

tänkande.  

Med hänvisning till det anförda så föreslår vi ifrån utskottets sida att lag-

tinget antar det i framställning ingående lagförslaget helt oförändrat. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Ordförande för social- och miljöutskottet gav en ganska bra be-

skrivning av arbetet i social- och miljöutskottet. Att det inte skulle handla om 

politik, det måste det ju alltid göra, åtminstone när vi får ner ärendena här i 

salen.  

Visst är det en väldigt teknisk framställning. Här ska bland annat marindi-

rektivet implementeras. Strategier för marindirektivet ska utarbetas i samar-

bete med övriga medlemsländer och tredje länder i de här områdena. Det 

som EU inte skriver ut, men som man antagligen menar, är ju att det här är 

ett arbete som ska ske inom ramen för HELCOM. Då har Åland att välja i vil-

ken utsträckning vi vill vara med i det här arbetet eller inte. I dagsläget har vi 

en tjänsteman som är med och jobbar.  

Från socialdemokratiskt håll menar vi att det skulle vara ytterst viktigt att 

ha politiskt närvaro i HELCOM. Vi har också lämnat en motion, som bl.a. 

stöddes av centerns Harry Jansson, om att man skulle arbeta för att Åland 

skulle få en egen plats i HELCOM och utöva påtryckning. Det är väldigt vik-

tigt, precis som utskottet säger, att man väljer sina strider och väljer vilka frå-

gor och vilka samarbetsformer som ska prioriteras. En av de absolut viktig-

aste samarbetsformerna för Östersjöns vatten är arbetet som sker i 

HELCOM. Där behöver man också sätta nivån ganska högt. I det här fallet 

ska vi verkligen försöka vara bäst i klassen. 

När den här framställningen presenterades i måndags så fick vi en lång fö-

reläsning av minister Sjögren om bland annat allt arbete som görs inom mil-

jöförbättringsområdet. Hon pratade i synnerhet om inrättande av våtmarker 

och att det ska anläggas våtmarker i alla åländska kommuner. Det här lät ju 

väldigt bra. Men sedan i utskottet har vi fått information om att ingenting är 

på gång när det gäller våtmarker. Eventuellt en plats på landskapets områden 

i Jomala, men det är långt från klart. Det är mycket landområden som ska till 

för att man ska få effektiva våtmarker. 
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Det är mycket prat men lite handling. Det är dags nu, vi har underlag och 

vi har väldigt bra kartläggning över vad som ska göras. Det behövs mera be-

slut och det behövs lagstiftning. Jag skulle se fram emot mer handling och 

mindre prat. Tack.   

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, herr talman! Jag vill bara uttrycka mitt stöd för ltl Carina Aalto-

nens tankegångar angående den politiska representationen i HELCOM. 

Jag har själv haft möjligheten att sitta på en observatörsplats i 

HELCOM, på parlamentarisk Östersjökonferens stol, om man säger så. 

Visserligen tog det bara två möten sedan stod det Åland, vilket jag tyckte 

att var helt okej. Det är den vägen vi ska vandra. HELCOM är ett bra ex-

empel. Även IMO, International Maritime Organisation är en bra orga-

nisation där vi borde se till att vi får en observatörsplats. Där skulle jag 

också vilja tillstå att vissa små steg redan har tagits.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

I den här frågan tror jag att oppositionen och regeringen kan enas om 

att det är viktigt att ha politiskt närvaro. Det är viktigt att minister 

Thörnroos finns på plats i HELCOM och i IMO också. Det skulle vara 

ännu viktigare att hon har en ordinarie plats och inte bara en observa-

törsplats. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag håller med ltl Aaltonen att det händer lite för lite. 

Hon nämnde våtmarkerna, under mina år i landskapsregeringen och 

nu här i lagtinget så har jag kämpat i 11 år för att man skulle återställa 

våtmarkerna på Haga Kungsgård. Det är gammal skogsmark men det 

skulle ändå göra stor nytta på många olika sätt. Kostnaderna för detta är 

ett lass jord. Jag har inte lyckats. Man pratar mycket, men det verkar 

inte gå att få någonting gjort. Man hittar på alla möjliga orsaker till var-

för man inte ska göra det. Här är landskapets mark, det kostar ingen-

ting, varför gör man det inte? 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Ja, det är faktiskt sorgligt att det ska sättas så mycket tid på samrådsmö-

ten och diskussioner. De ledamöterna som var på Baltic Sea konferensen 

hörde bl.a. professor Bonsdorff säga att det finns underlag och det finns 

tillräckligt med fakta och kunskap. Nu är det bara att ta de politiska be-

sluten och sätta igång att börja jobba tillsammans med sakkunniga. Det 

har Östersjön allt att vinna på, och vi också. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag nämnde Haga kungsgård. Jag har själv kämpat för det 

och jag har inte lyckats, jag har misslyckats. Jag skyller inte på någon. 

Jag bara berättar hur svårt det är. Jag ser att näringsministern har 

kommit in, han är säkert bra mycket klokare och duktigare. Han ordnar 

säkert upp det här i och med att det gäller landskapets mark. Vi kanske 

får återkomma till detta någon dag. 
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Ltl Carina Aaltonen, replik 

Om inte annat så kanske man får förlita sig på oppositionen att vi ställer 

något bra spörsmål eller någon bra fråga om Haga Kungsgård.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om 

remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

4 Utsläppsrätter för luftfart 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 9/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 27/2009-2010) 

Först tillåts allmän diskussion och därefter kan förslag väckas om remiss till stora ut-

skottet.  

Diskussion. Ingen diskussion. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen re-

miss. Ärendets första behandling är avslutad.  

För kännedom 

5 Jäv i fråga om golfbana 

Ltl Barbro Sundbacks enkla fråga (EF 14/2009-2010) 

Svaret föredras vid tidpunkt som anges senare.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls idag kl. 17.14. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 17.05). 
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Plenum börjar 

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.  

Andra behandling 

1 Godkännande av ändring av den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållan-

den för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter 

Lagutskottets betänkande (LU 37/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 18/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen vidtar. Det i presidenten framställning ingående lagförslaget före-

läggs för lagtingets bifall i andra behandling. Lagförslaget är bifallet i andra behandling. 

Ärendets andra behandling är avslutad. 

Andra behandling 

2 Skydd av havsmiljön och motverkan av översvämningar 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 10/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 26/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående lagför-

slaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med social- och miljöutskottets förslag. 

Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad. 

Andra behandling 

3 Utsläppsrätter för luftfart 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 9/2009-2010) 
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Landskapsregeringens framställning (FR 27/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Åke Mattsson 

Tack, herr talman! Jag passar på att presentera betänkandet i andra behand-

lingen i och med att jag missade det i första behandlingen. Ni hade en intres-

sant diskussion angående mussselodlingens effekter på miljön. 

Utskottet har konstaterat, precis som landskapsregeringen att den här lag-

stiftningen inte är aktuell på Åland och knappast kommer att bli det inom 

överskådlig tid. Den typen av luftverksamhet som den här framställningen 

gäller kommer inte att förekomma här. Från utskottet sida bifaller vi land-

skapsregeringens framställning helt och hållet.  

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussion är avslutad.  Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsrege-

ringens framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med 

näringsutskottets förslag. Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslu-

tad. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls tisdagen 28.9.2010 kl. 09.30. Plenum är avslutat. (Plenum avsluta-

des kl. 17.16). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.  

Bordläggning  

1 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2010 

Finansutskottets betänkande (FU 10/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 30/2009-2010) 
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 84/2009-2010) 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 29.10.2010. Godkänt.  

Första behandling efter bordläggning 

2 Gymnasieutbildning 

Kulturutskottets betänkande (KU 9/2009-2010)  
Landskapsregeringens framställning (FR 22/2009-2010)  
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Ärendet bordlades 22.9.2010 vilket betyder att ärendet kan bordläggas ännu en gång 

endast om lagtinget så beslutar.  

Först tillåts allmän diskussion och därefter kan förslag väckas om remiss till stora ut-

skottet.  

Diskussion. 

Vtm Gunnar Jansson 

Herr talman! Efter en lång process håller vi på att komma i mål med denna 

för vårt utbildningsväsende ytterst angelägna reform. Man brukar säga att 

utbildning är grunden för allt annat. Det är en sanning vars vikt och betydelse 

ständigt växer.  

Kulturutskottet har gjort ett omfattande arbete. Våra medlemmar i utskot-

tet har strikt hållit på landskapsregeringens eniga framställning utom på de 

punkter där enighet har rått om att framställningen ändras men då på samma 

sätt som den har tillkommit. En gammal god politisk regel säger, basen för 

hela den normbundna rättsordning, att ändringar företas på samma sätt som 

det underliggande beslutet har tillkommit på. I varje regering har man ju 

spelregler, i alla förhållanden har man ju umgängeskoder, så också i den här 

regeringen.  

Liberalerna har också, vad gäller uppgraderingen av gymnasialskolornas 

direktion och styrelsens befogenheter att utnämna, hållit sig till regeringens 

eniga framställning. Emellertid så har vi fått både juridiska och i någon mån 

politiska klarlägganden som gör att vi inte kommer att lämna ändringsförslag 

i ärendets andra behandling. Vi kommer sålunda inte heller att avisera några 

sådana. Varför skulle man göra det?  

Vi håller fortfarande mycket strikt på att de regler som styr vårt regerande 

ska respekteras. Det här låter lite dramatiskt. Jag ska mjuka det hela med att 

säga det som man också i all västerländsk parlamentarisk ordning håller hårt 

på; man kan inte ändra spelets regler under spelets gång.  

Vi jobbar vidare för hela vårt samhälle, för ungdomarna främst, oerhört 

viktiga, och är välberedda att här i lagtinget sakligt hantera framställningen 

till den delen där utskottet har hållit det utskottet lovade. Vi får tacka dess 

ordförande för de insatserna, dvs tidtabellen och målet att åstadkomma en 

god produkt. Tack, herr talman. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det här uttalandet visar ju på att regeringen verkligen vill 

ha igenom den här lagen och att de vill förbättra gymnasialstadieutbild-

ningen. Det är en gemensam åsikt.  

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Ja, det förutsätter att paragraf 71, såsom utskottet formu-

lerat den, också håller. I de granskningar, som jag och andra har vidta-

git, har vi fått betryggande utfästelser om att reformen kan sättas igång 

med den snabbhet som kollegan Gun Carlson nämnde och att paragraf 

71 också ska trygga en verksamhet för styrelsen som är en förutsättning 

för att reformen ska lyckas.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Jag är glad om det nu blir en enighet kring den här frågan. För-

utsättningen för att lyckas bra med att sjösätta ett så här stort projekt är nog 

att man har enighet. Ser vi till hur utskottet jobbade med den här frågan med 

ganska många små förändringar så handlar det mest att försöka skapa en lag 

som är fullständig tillämpbar, lagtekniska förändringar. Det gjordes också in-

nehållsmässiga förändringar.  

Jag har full respekt för att man för en diskussion kring de politiska spelreg-

lerna. Jag kan inte delta direkt i den typen av diskussioner. Jag har följt min 

övertygelse i utskottet och försöket att på bästa lotsa det igenom där. Jag 

trodde, i min enfald kanske, att den här frågan inte var så stor. Det är bra om 

vi kan komma vidare på det sätt som vtm Gunnar Jansson nu pekar på.  

Vad gäller paragraf 71 så är jag inte någon jurist. Jag har försökt konsultera 

dem som finns i detta hus och fört ett resonemang kring de juridiska 

aspekterna. Jag tycker att jag får de svar som säkrar upp det här. Skulle land-

skapsregeringen se att det finns brist i den riktning som bl.a. vtm Gunnar 

Jansson har pekat på så finns den fullmakten i paragraf 71, att landskapsrege-

ringen i så fall gör bedömningen på vilken nivå de olika verkställighetsbeslu-

ten ska tas för att kunna sätta den här lagen i kraft. Man säkrar också upp den 

biten. Tittar man på paragraf 71 så finns faktiskt den möjligheten. Gör man 

bedömningen att det finns juridiska bekymmer med att göra så som utskottet 

har förutsatt, t.ex. dock inte skrivit in att styrelsen innan lagen träder ikraft 

ska tillsätta de här personerna. Men om man skulle göra den här bedömning-

en så har landskapsregeringen en fullmakt från lagtinget att göra det. Jag ser 

inte att paragraf 71 borde vara bekymmer.  

Till sakinnehållet i frågan, dvs huruvida styrelsen ska tillsätta de här per-

sonerna på längre sikt eller inte så upprepar jag det som jag har sagt tidigare. 

Jag tycker att man tog steget när man beslutade sig för att det är en styrelse 

som ska sitta. Då har man tagit beslut om att man ska ge styrelsen ganska 

långtgående möjligheter att påverka sin egen verksamhet. Därför stödde vi 

också detta i utskottets arbete.  

Med detta borde vi nu kunna ta oss vidare. Landskapsregeringen kommer 

att ha en mycket, mycket tight tidtabell för att förverkliga det här. Det kräver 

nog att man verkligen sätter alla klutar till. Det kommer att krävas väldigt 

mycket av utbildningsavdelningen och det kommer att krävas väldigt mycket 

av skolorna för att det här ska kunna förverkligas. Även här har vi satt den 

bedömningen i landskapsregeringens händer, på gott och ont. Man får nu se 

huruvida det är möjligt att sjösätta det här eller inte. Det skulle ha varit fel av 

oss att i ett sådant här skede, där det är osäkert, gå in och berätta exakt när 

den här ska sjösättas. Jag vill ytterligare betona att sjösättningen sker på ett 

sådant sätt att man verkligen känner att man får en organisation som funge-

rar. Det har utskottet varit helt eniga om. En del av detta ligger i de pengar 

som finns tilläggsbudgeten, som vi också ska behandla under dagen. Det 

handlar nog också om att man i övrigt sätter allt fokus från utbildningsavdel-

ningens sida och också från andra delar av förvaltningen för att det här ska 

kunna verkställas.  

Jag önskar landskapsregeringen lycka till i arbetet med att sjösätta den här 

reformen. Jag vill än en gång tacka för ett konstruktivt samarbete både i ut-

skottet och här i salen.  
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Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Man får väl konstatera att det nu blir ”happy end” på struktur 

noll tio i och med det här uttalandet från vtm Gunnar Jansson. Det känns ju 

väldigt bra att vi inte behöver ha en upprivande röstning i en ren maktfråga, 

om vem som ska tillsätta rektorer och förvaltningschef.  

Däremot kan jag inte acceptera beskrivningen att det är liberalerna som 

följer de parlamentariska spelreglerna, medan vi andra har brutit mot dem 

genom att vi har ändrat på 60 paragrafer i den här framställningen. Så vitt jag 

vet så har liberalerna förenats sig i alla de ändringsförslag utom på en punkt. 

Visst har liberalerna också på det sättet frångått spelreglerna och ändrat sig 

under behandlingen. Nog om detta.  

Det viktigaste är att vi uppnår enighet så att det här nu kan förverkligas så 

snabbt som möjligt. En politisk konsekvens som jag drar av det här beslutet, 

om det genomförs som planerat, är att regeringen måste se över högskolans 

lagstiftning vad gäller villkoren för att utse rektor för Ålands högskola. Jag 

kan inte se att man där skulle framhärda att det är regeringen som ska utse 

högskolans rektor för all framtid. Man bör ha en enhetlig policy så att de un-

derordnade myndigheterna får ett liknande förfarandet, speciellt högskolan 

som ska vara väldigt autonom. 

Jag hoppas, herr talman, att man tar till sig det här resultatet och kommer 

så snabbt som möjligt med en ändring av högskolelagen. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Tack, herr talman! Kollegan Sundback och jag ser uppenbarligen lite 

olika på spelreglerna och deras efterlevnad. Av respekt för denna lag ska 

jag försöka vara så pedagogisk som jag bara kan, medveten om mina be-

tydande begränsningar. Spelreglerna i mitt huvud säger att beslut som 

har fattats enigt ändras och upphävs på samma sätt som de har till-

kommit, det vill säga enigt. Det här betyder i utskottet att där beslutsfat-

tarna, landskapsregeringens representanter i utskottet, var eniga om 

ändringar så då är det ok. På en punkt var våra och centerns medlem-

mar i utskottet oeniga. Det är där som spelreglerna, enligt den här defi-

nitionen, gäller. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag vill inte lägga mig regeringspartiernas interna byke, 

det får de själva sköta. Jag tyckte att kritiken om spelreglerna riktade sig 

mot alla i lagtinget och jag vill inte bli beskylld för att ha ändrat några 

spelregler. Det är en sak mellan regeringspartierna i så fall. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Innan det blir happy end på den här lagframställningen tycker 

jag för min del att det är ett klokt beslut att låta bli att rösta i det sista avgö-

rande skedet. Det har varit en ledstjärna i kulturutskottet under hela det här 

arbetet att få till stånd ett så gott som enigt betänkande. Eftersom det är en 

stor förändring i samhället och det involverar många människor så är det vik-

tigt att vi är så eniga som möjligt om reformer ska kunna göras. 
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Det är inte happy end för själva förverkligandet av det som lagen nu gestal-

tar. Nu börjar någonting nytt. Jag skulle vilja att landskapsregeringen verkli-

gen tillser faktum i skolvärlden i dag så att man beaktar realiteterna. Idag är 

man under en enorm press i skolorna både vad beträffar lärare, rektorer, öv-

rig personal och studerande. Det är ett mycket tufft läge. Periodiseringen är 

svår och den kostar på, på alla sätt och vis. Permitteringarna som så länge ho-

tade skolorna, och som också genomdrivits i viss mån, ligger också kvar och 

skvalpar och har ställt till mycket elände.  

Jag, som i många år har kämpat för att vi ska nå fram till det här beslutet, 

hoppas nu att man verkligen beaktar alla dessa faktum när man går vidare 

och sjösätter reformen. Man kan inte pressa landskapets personal hur hårt 

som helst även om de ekonomiska ramarna är tuffa. Personalens, lärarnas 

och rektorernas kunskap är ändå det viktigaste redskapet vi har om det här 

ska kunna skötas bra. 

Jag hoppas att landskapsregeringen tar ansvar för det läge som vi har just 

nu i skolorna och att man beaktar realiteterna när man sjösätter reformen. 

Tack, herr talman!  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag tycker att det är synd att ltl Camilla Gunell passar på att ta 

det här tillfället att politisera hela gymnasiereformen.  

När liberalerna kom till landskapsregeringen efter senaste val var tre hu-

vudlinjer viktiga. Det ena var att man skulle stoppa struktur-07, för där mo-

sade man ihop gymnasieutbildningarna till en enda smet. Det lyckades vi 

med. 

Det andra var att vi skulle få kostnadseffektivitet i gymnasieutbildningen 

på grund av det ekonomiska läget. Det var vårt förslag att samordna resur-

serna till en resursenhet. 

För det tredje skulle man skilja på yrkesutbildningen och den allmänna ut-

bildningen och uppgradera yrkesutbildningen. Här återstår det ett stort jobb.  

När man talar om ett enigt betänkande tycker jag också att det skulle vara 

bra att säga att betänkande inte blev enigt ifrån kulturutskottet. Nu enas vi 

för att komma vidare med reformen. När ltl Gunell blandar in permitteringar 

och periodiseringen i det här och säger att det är påfrestningar så måste man 

ju ändå sätta det här i ett längre perspektiv. Permitteringarna är ju inte per-

mitteringar, det var ett sätt för landskapet att få ner budgeten under en 

mycket svår period, som vi fortfarande lever i. Där tycker jag att alla lärare 

och alla andra i den offentliga sektorn ska ha ett erkännande för att de solida-

riskt har ställt upp och varit med att få ekonomin i balans. Vi kanske är på 

rätt väg, jag hoppas det. Att fortsättningsvis skrämma med permitteringar 

håller inte. Det politiska spelet har vi haft en lång tid nu. Man kan inte hålla 

på med eländesbeskrivning hur länge som helst.  

Periodiseringen är en påfrestning för alla i skolorna. Men påfrestningarna i 

skolorna är också en konsekvens av ekonomin.  I vårt ekonomiska läge måste 

vi se om skolsystemet och få det mera kostnadseffektivt. Vi har nu den nya re-

formen med resursenheten. Vi har samordning av fastigheter, IT och hälso- 

och sjukvård osv. Periodiseringen är ett medel för att komma vidare.  

Från liberalernas sida har vi inte fått genom den här reformen på det sätt 

som vi ville. Vi har kompromissat hela vägen och fått igenom bra saker som 

t.ex. studentexamen och resursenheten osv. Det här är en plattform för att gå 
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vidare. Men när ltl Camilla Gunell ska krama ur den sista bitterheten från 

struktur-07 i det här så då blir det överpolitiserat. Periodiseringarna bör ge-

nomföras. Lönebesparingarna har gett oss andningsutrymme för ekonomin.  

Nu är det en reform som ska sjösättas. Det krävs mycket arbete för att vi 

ska få en utbildning som passar vår arbetsmarknad och som uppfyller elever-

nas behov. Låt oss nu dra ett politiskt streck över den här processen och kon-

statera att utskottet har kommit med ett betänkande som vi enas om, även 

om vi inte är nöjda till alla delar. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det är svårt att låta bli att fast det vore ädelt att avstå. Det 

är ju otroligt ädla mål som ltl Olof Erland har haft för sin politik, att 

krossa och förstöra det som andra har jobbat för. Jag har för min del 

under många år jobbat för en förbättrad utbildning inom gymnasiesko-

lan. Idag är jag nöjd och tillfreds för nu kommer den här reformen som 

vi länge har jobbat för. Det går inte att komma ifrån att nu börjar verk-

ställigheten. Det är realiteter jag påpekar. Jag önskar att landskapsrege-

ringen ska ta dem i beaktande så att den här reformen nu i praktiken 

också lyckas på allra bästa sätt. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Ltl Gunells inlägg hade två bärande element. Det ena var 

periodiseringen och det andra var permitteringar. Jag försökte sätta in 

dem i ett sammanhang. Eländesbeskrivningar är inte någon framkomlig 

väg när det gäller utbildningen och gymnasiereformen. Det här är lång-

siktiga viktiga reformer som också kräver ekonomi. Där har vi ju ett 

stort frågetecken. Läs utskottets betänkande, där står det att det kostar 

miljoner, felaktiga beräkningar. Det är klart att eländesbeskrivningarna 

sammantaget blir en surdeg. Surdeg kanske är bra, för det kan utvecklas 

till någonting.  

Men periodisering och permitteringar är absolut inte det viktiga med 

den här reformen. Det är utbildningen för våra studerande som är det 

viktiga.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det finns mycket säga om det här. Jag är förvånad att man 

tillåter ett sådant här språkbruk från talarstolen. Jag hoppas att det tas 

till diskussion.  

Det är inte någon eländesbeskrivning som jag kommer med. Det är 

realiteter. Landskapsregeringen har gjort några riktigt dåliga beslut un-

der den här mandatperioden. Ett av dem är permitteringarna. Vi lider 

fortfarande av det, vi kommer att lida av det under hela 2011. Det är inte 

någon eländesbeskrivning, det är ett faktum. Det är på basen av sådant 

som vi har hört i utskottet som jag framför detta. 

Mina avsikter är de allra godaste. Jag ber att landskapsregeringen be-

aktar realiteterna vid sjösättningen av reformen så att den lyckas på 

bästa sätt.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag ska med nöje ta del av mitt eget språkbruk från det 

stenografiska protokollet. 
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Handlar det här om permitteringarna? Är det detta som debatten 

handlar om? Ja, för ltl Camilla Gunell handlar det om permitteringarna 

för det kan man skrämmas med och det kan man hota med. Felaktiga 

beslut som den här landskapsregeringen har gjort, javisst, men ltl Ca-

milla Gunell kämpade med struktur-07 där hela utbildningen skulle mo-

sas i en enda smet. Var det ett rätt beslut? Ska vi igen gå tillbaka och 

mosa utbildningen istället för att differentiera den?  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! I replikerna diskuterades ekonomin kring ärendet. Utskottet 

har inte gjort några ekonomiska beräkningar på det här. Vi levererar de siff-

ror som vi har fått från landskapsregeringen till lagtinget. Vi har i vårt betän-

kande satt frågetecken kring de siffrorna. Vi uppmanar landskapsregeringen 

att använda sig av den organisation som man nu har. Jag vill bara förtydliga 

att de ekonomiska siffror som finns i betänkande inte är utskottets siffror. 

Det är landskapsregeringens siffror.  

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? 

Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.  

Enda behandling efter bordläggning 

3 Revidering av regelverken för hembygds-, jordförvärvs- och näringsrätt 

Landskapsregeringens svar (S 5/2009-2010-s) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. spörsmål (S 5/2009-2010)  

Ärendet bordlades 6.9.2010 vilket betyder att ärendet kan bordläggas ännu en gång 

endast om lagtinget så beslutar.  

Först tillåts diskussion och därefter antecknas svaret för kännedom. Under diskussion-

en 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 diskussion till en av-

görande behandling vid ett plenum tidigast följande dag. Om inget förslag till hemstäl-

lan väckts antecknas landskapsregeringens svar för kännedom.  

Diskussion.  

Ltl Harry Jansson 

Herr talman! Finns det fog att påstå att arbetet med självstyrelsens grundläg-

gande beståndsdelar varken ges den uppmärksamhet eller de resurser som 

den fortlöpande omvårdnaden egentligen kräver? Är det så att vi alla i denna 

plenisal har anledning att se oss själva i spegeln och samtidigt ställa oss 

denna fråga?  

Politiskt talar vi en hel del om behovet av självstyrelseutveckling, att stärka 

detta parlaments beslutsmakt i stora som små frågor. Vi oroar oss för hur 

demilitariseringen och neutraliseringen ska klara det externa trycket, främst 

via EU och NATO, vi debatterar svenska språkets sviktande ställning i det 

åländska yrkeslivet och framför allt så slår vi i kommitté- och utskottsbetän-
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kanden med jämna mellanrum fast ytterst ambitiösa målsättningar men vad 

gör vi för att konkret förverkliga dessa ambitioner? 

Herr talman! Detta resonemang förde jag med mig själv igår kväll, istället 

för att se IFK Mariehamn spela fotboll, med tanke på dagens fortsatta 

spörsmålsdebatt och svaret till mig själv, och nu till er alla här idag, är att vi 

inte tar det ansvar som självstyrelsens kärnfunktioner skulle erfordra och då 

menar jag avsaknaden av personella resurser i form av tjänstemän som ges 

tid och möjlighet att dels fördjupa sig i frågorna, dels bereda ärendenas poli-

tiska hantering.  

Vi må alla gnälla över att en mängd goda förslag inte förts vidare till poli-

tiska beslut men syende och sist bottnar det mesta i nämnda brist på ansva-

riga tjänstemän. Det tåls att upprepas: självstyrelseförvaltningen behöver en 

översyn när det gäller de grundläggande funktionerna i vårt självstyrelsesy-

stem. 

Herr talman! Även om mitt anförande så här långt kan uppfattas som ett 

försvarstal för landskapsregeringens sida senfärdiga hantering av jordför-

värvskommitténs betänkande så vill jag understryka att inte ens nämnda 

brist på tjänstemannaresurser rättfärdigar förseningen till alla delar. Jag kan 

intyga att det nog funnits flera än kollegan Runar Karlsson i centergruppen 

som varit beredda att skriva på det nu aktuella spörsmålet. Månad efter må-

nad har centergruppen efterfrågat landskapsregeringens sida reaktioner på 

kommittébetänkandet och irritationen har tidvis varit påtaglig, särskilt med 

tanke på de ansökningar om jordförvärvstillstånd som legat på hög.  

Nå, spörsmålet har denna gång haft en omedelbar effekt genom att land-

skapsregeringen bara någon vecka efter dess inlämnade presenterade nya 

riktlinjer gällande innehav av aktier kopplat till fast egendom.  

Jag önskar även upplysa kollegerna om att centern inte kommer att stödja 

den aviserade klämmen. Ett godkännande gör varken till eller från i denna 

process. Självstyrelsepolitiska nämnden granskar som bäst det av landskaps-

regeringen den 7 juni i år beslutade regelverket för aktier kopplade till jord-

förvärv och på basen av den analysen får vi säkert anledning att återkomma i 

frågan och även en hel del andra förslag i jordförvärvskommitténs betän-

kande. 

Herr talman! Jag vill ta tillfället i akt att kommentera en artikel i Ålands-

tidningen 20 september i vilken läsarna bl.a. bibringades uppfattningen att 

en frånkoppling av hembygdsrätten från kravet på finskt medborgarskap 

skulle hota Ålands EU-undantag. Andemeningen i artikeln var att vi ålän-

ningar skulle akta oss för att öppna upp det åländska samhället eftersom det 

kan få oanade konsekvenser.  

Det är första gången jag stöter på ett sådant påstående och personligen an-

ser jag att situationen är det helt omvända. Om vi inte får finska statsmakten 

att gå med på nuvarande diskriminering av andra än finska medborgare så 

riskerar vi förr eller senare kritik av våra EU-undantag.  

EU har uttryckligen erkänt den särställning som Åland har folkrättsligt och 

i.o.m. att Ålandsprotokollet tillhör primärrätten är garantin för den fortsatta 

respekten för Ålands särställning stor. 

Trots detta innebär de restriktioner som Åland tillämpar gällande jordför-

värvsrätten och näringsrätten inte att Åland har full befogenhet att tillämpa 

vilka sorts regler som helst.  
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Här kan vi dra oss till minnes att Anna-Lena Sjölund knuten till Ålands 

fredsinstitut, kartlade de här aspekterna för några år sedan. Hon var mycket 

tydlig att vi har ett stort ansvar för våra egna undantag. Hembygdsrätten är 

den fula ankungen i boet.  

Förutom att kravet är att restriktioner inte får göras striktare än vad de var 

1 januari 1994 måste de även tillämpas på en icke-diskriminerande 

grund.  

Det fortsatta kravet på finskt medborgarskap för erhållande av hembygds-

rätt är inte ett relevant krav och strider mot Ålandsprotokollets krav på icke-

diskriminering av EU-medborgare. Det märkliga, herr talman, är att detta 

faktum, fortfarande över 15 år efter EU-inträdet, inte gett upphov till EU-

kommissionens reaktioner. Tack.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag håller med resonemanget om hembygdsrättens 

förhållande till EG-rätten och det lite märkliga uttalandet som har före-

kommit i pressen. Ltl Harry Jansson inledde med orsaken till att man 

inte har kommit framåt med betänkandets enhälliga förslag om utveckl-

ing av våra instrument och skyller det på brist på tjänstemän. Jag har 

varit med så länge att jag har sett att vi tidigare har haft samma brist på 

tjänstemän, och kanske större brist på tjänstemän, men vi har ändå haft 

en snabbare handläggning av den här typen av frågor. Man ska rikta in-

tresset mot den politiska ledningen. Jag har ställt en fråga till liberaler-

nas ordförande och till centerns ordförande; varför skyller partierna på 

varandra i landskapsregeringen när det gäller det här dröjsmålet? Den 

frågan är fortfarande obesvarad. Det innebär att hela det politiska an-

svaret faller på minister Roger Eriksson. Är det rättvist? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag har tidigare i självstyrelsepolitiska nämnden tagit 

minister Eriksson i försvar. Jag anser att han inte ensam ska bära ansva-

ret för den uppkomna situationen. Man kan föra ett resonemang och 

ställa sig frågan varför inte landskapsregeringen köpt in externa resurser 

för att förverkliga de mest brännande frågorna i jordförvärvskommit-

téns betänkande. Här är det nog en spariver som har slagit fel. Som jag 

berörde i mitt inledningsanförande så måste vi sköta om kärnfrågorna 

med större omsorg än vad vi gör idag. Någon orsak att här desto mera 

kapitulera vem som har gjort fel finns det inte. Det är bara att konstatera 

att den ledande ansvariga tjänstemannen för de här frågorna försvann 

på pappaledighet. Därmed gick hela arbetet i stå. Det är beklagligt, men 

det är dagens sanning, tyvärr. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Kollegan Harry Janssons offentliga bild är att först beror 

det på brist på tjänstemän och sedan beror det på brist på ekonomiska 

resurser. Det politiska ansvaret nämns inte särskilt, eftersom man up-

penbarligen inte vill tvätta det byk som man nog tvättar bakom kulisser-

na i den här frågan. Man säger från båda håll att orsaken är det andra 

regeringspartiet. Det är skäl att vara öppen i den frågan. När man i så 

här viktiga frågor får så stora fördröjningar som vi nu har fått i en fråga 

där vi parlamentariskt har varit överens om särskilt de viktigaste frå-
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gorna som nu ännu inte är lösta. Man måste öppet kunna diskuterar och 

redovisa vad orsaken är. Jag menar att det inte är brist på tjänstemän 

och det är inte brist på ekonomiska medel.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Vid kansliavdelningen har det skapats en tjänste-

funktion som inte bara ska förverkliga den typen av kommittéförslag, 

som nu diskuteras, utan samtidigt handlägga alla fortlöpande jordför-

värvsärenden, alla fortlöpande ansökningar om näringsrätt och alla an-

sökningar om hembygdsrätt. De flesta som själva har jobbat som tjäns-

temän förstår att det blir en ganska hopplös situation. Att förena en vi-

karietillsättning med ett ansvar för att, utöver de fortlöpande ärendena, 

även då se till att de grundläggande frågorna får en bra beredning inför 

den politiska processen. Jag tycker det är fel att landskapsregeringen 

inte har tagit till externa resurser, dvs inköp av kompetent kunnande för 

att få de här frågorna att avancera, därmed är det politiska ansvaret.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag vill börja med en sak som höjer min puls avsevärt. Att ltl 

Harry Jansson i en replik lastar över felet på Sören Silverström som har varit 

pappaledig. Det har också i andra sammanhang sagts att trafikavdelningens 

problem beror på att Niklas Karlman har varit pappaledig. Är det så här vi 

ska bemöta tjänstemän som tar ut sin föräldraledighet? Nej, så är det inte. 

Organisationen ska tåla att tjänstemän kan bli sjuka, de kan vara med om en 

olycka och de kan ta föräldraledighet. Jag vill aldrig mera höra här i lagting-

ets talarstol att problem beror på att någon tjänsteman har varit pappaledig. 

Då är det säkert många problem som också beror på att tjänstemännen har 

varit sjuka och mammalediga osv. Jag blir ytterst upprörd när jag hör detta. 

Om en tjänsteman väljer att ta ut sin pappaledighet så måste man ju vara be-

redd på det. Man måste vidta åtgärder så att det ändå fungerar och inte skylla 

på det i efterhand. Det är ytterst osmakligt. Sluta upp med det!  

Pulsen är fortfarande hög, herr talman, men jag ska gå in på det som jag 

tänkte säga. När det gäller vems fel detta är och varför det har tagit så länge 

så är ni alla i regeringsblocket lika stora kålsupare som inte har lyckats prata 

ihop er när vi hade ett kommittébetänkande i botten. Mina vänner, en parla-

mentarisk kommitté har ju sagt hur det här ska göras. Inte behöver man 

strida sedan efter det. Det är bara att göra jobbet. I så fall borde man ha stri-

dit i kommittén och lagt fram sina åsikter. Det är väl som vanligt när det gäl-

ler den politiska förankringen mellan centern och liberalerna, den fungerar 

inte överhuvudtaget. Där har vi problemet. Inte ska vi lasta allt ansvar på 

kansliminister Roger Eriksson även om han har huvudansvaret och får betalt 

för att genomföra det här. Problemet är samspelet i äktenskapet, tyvärr. 

Jag är också mycket kritisk till det här men nu måste vi se framåt och få en 

lösning. Vi har hållit på att svarva på det här nu hela valperioden. Vi kommer 

inte att komma i mål med knappt någon av punkterna innan den är valperi-

oden är slut. Då har det tagit över fyra år att misslyckas med detta. Kommit-

tén tillsattes i april 2008. Då var vi bekymrade i kommittén att vi tog ett helt 

år på oss, vi tyckte det var så bråttom. Vi ansåg ändå att de här frågorna var 
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så viktiga så att vi valde att ta den tiden. Jag tror att samtliga kommittémed-

lemmar är frustrerade över att det har tagit så här länge efter att kommitténs 

betänkande kom. När man hade detta färskt i huvudet så borde de här saker-

na har gjorts. Tidsaspekten är under all kritik. 

När det gäller de personella resurserna så har obunden samling i flera om-

gångar motionerat i lagtinget om det borde finnas en självstyrelseombuds-

man. Den tjänsten skulle dels kunna vara en rättschef, typ JK. Den tjänsten 

kunde ha övervakningsansvaret för de här frågorna, så att man får en över-

vakningsfunktion som inte är densamma som har berett och föredragit de här 

ärendena. Övervakningen är en stor brist när det gäller näringsrätt och jord-

förvärvsrätt. Med de ändringar som kommittén föreslår så måste man ha en 

effektiv övervakning. 

En självstyrelseombudsman borde vi ha för att det här ska fungera. Visser-

ligen är det svåra ekonomiska tider. Man måste kunna prioritera så att detta 

fungerar för det är absolut självstyrelsens första uppgift, den är överst på pri-

oriteringslistorna.  

Herr talman! I mitt andra anförande tänkte jag prata om hembygdsrätt och 

näringsrätt. När det gäller hembygdsrätten så måste man konstatera att den 

har devalverats kraftigt. Från början var det någonting ytterst värdefullt. Nu 

leder den enbart till en rättighet, nämligen att ställa upp och rösta i lagtings-

valet och att slippa militärtjänst. Det som i praktiken spelar någon roll är att 

man får ställa upp i lagtingsvalet och rösta i lagtingsvalet. De övriga rättig-

heterna som tidigare kopplades till hembygdsrätten har behövt avskaffats. 

Varför det? Ja, för att man kräver finskt medborgarskap för hembygdsrätten. 

Vi kan inte förvägra svenska medborgare i all evighet att bedriva näring, äga 

mark och att flytta till Åland. Därför har vi behövt ta bort det och jämställa 

alla. När man har bott här i fem år så får man bedriva näring och förvärva 

markområde precis på samma villkor som en person som har hembygdsrätt. 

Tack vare kopplingen till finskt medborgarskap har hembygdsrätten devalve-

rats till någonting mycket mindre än vad den var från början. Det är ytterst 

olyckligt. 

Jag vill hålla med ltl Harry Janssons resonemang. Detta att om vi ifråga-

sätter kopplingen till finskt medborgarskap så skulle det hota vårt EU-

undantag, det är ju precis tvärtom. Precis tvärtom! Idag diskriminerar vi dag-

ligen de EU-medborgarna som inte är finska medborgare men som vill ha 

hembygdsrätt. Den artikel som hänvisades till här måste ha varit felskriven. 

Men jag har inte sett någon rättelse. Det är mycket märkligt resonemang från 

den som uttalade sig i tidningen. I många sammanhang har jag sagt att det är 

ytterst känsligt för Finland. Det känns som man är och sågar på navel-

strängen.  

Varför ska vi ha så orimligt krav i dagens EU-samhälle? För att få bli detta 

som självstyrelsen ska skydda oss emot så måste man först bli det, sedan får 

man bli ålänning. Det är mycket märkligt. 

Kommittén har sju förslag när det gäller hembygdsrätten. Man har pratat 

om dem, tänker på och jobbar med. Man kan inte kruxa av något av de här 

förslagen ännu. Det är flera förslag som vi kan göra själva. T.ex. att det upp-

ställs villkor i landskapslag gällande tillfredsställande kunskaper i svenska 

språket vid beviljande av hembygdsrätt. Något sådant lagförslag har inte 

kommit vare sig på remiss eller hit till lagtinget.  
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Att man skulle få över folkbokföringen har jag inte hört att man överhu-

vudtaget har nämnt. Och att man i landskapslagstiftning preciserar hur be-

greppet bo och hemvist ska tolkas har jag inte heller hört något om osv. All 

fokus var på jordförvärvsfrågan. Jag skulle säga att hembygdsrättsfrågan 

kanske är den allra allvarligaste. Den frågan har också mer eller mindre läm-

nats därhän. Man har nämnt frågan på några fina middagstal och kontakter 

med ministrar och sedan har det inte gjorts någonting. Det enda viktiga för 

att välkomna en ny ålänning är ju att man klarar svenska språket så att man 

kan integreras i det åländska samhället. Sedan spelar inte någonting annat 

någon roll. Så ska det vara, men så är det tyvärr inte idag. 

Herr talman! När det gäller näringsrätten har kommittén också där sex 

förslag, där alla beror på oss själva. Det är lagstiftning och regelverk som vi 

själva ska förbättra. Näringsrätten är ju ett ytterst viktigt instrument för att 

vakta språkbalansen, att kräva av företagare att deras verksamhet i viss mån 

fungerar på svenska. Idag är det under all kritik. Det ställs bara ett villkor i 

tillståndet att verksamheten ska ske på svenska. Vad är det då? Kommittén 

säger att man måste specificera det. T.ex. ett företag som verkar på Åland 

men överhuvudtaget inte på den åländska marknaden, bara på världsmark-

naden. Vad är det som behöver fungera på svenska? Det är kontakter mot den 

lokala marknaden och kontakter mot lokala myndigheter osv. Detta måste 

man specificera i ett tillstånd. Om man sedan använder andra språk mot sina 

kunder ut i världen, det kan inte vara förbjudet, vilket det inte heller är idag, 

även om det enligt tillståndet inte är tillåtet. Här är också hanteringen tyvärr 

under all kritik. Jag har inte hört talas om någon lagstiftning som är på gång 

när det gäller detta. Det kan bero på att det stora regeringspartiet reserverade 

sig och vill helt avskaffa näringsrätten och ersätta den med en anmälan. Det 

skulle vara en formidabel katastrof egentligen, särskilt i det utvecklingsskedet 

som Åland befinner sig i nu. Där skulle den andra delen av regeringen behövt 

driva på. Om det inte fungerar inom regeringssamarbetet, gå till oppositionen 

och be att få skriva en lagmotion. Men tyvärr, vi har inte sett några åtgärder 

där heller.  

Om man använder näringsrätten rätt och om man framförallt övervakar 

den rätt så är det ett viktigt verktyg. Som näringsrätten används idag så ger 

den inte den nyttan som det borde göra. 

Herr talman! Man skulle helst inte vilja lämna in det här spörsmålet, vilket 

jag sade i mitt anförande tidigare. Det är sådana frågor som vi borde vara 

eniga om och inte debattera i lagtinget desto mera, eftersom vi har haft en 

kommitté som har benat ut en linje som omfattas av nästan alla partier till 

alla delar. Eftersom det inte hände någonting, inte hände någonting och se-

dan hände det ingenting så var vi tvungna att lämna in det här spörsmålet. 

Sedan började hända och då hände fel saker. Då körde man formidabelt i di-

ket med beslutet om nya principer där man ska reglera aktieöverlåtelser. Där-

för kände vi oss tvungna att lämna in det här spörsmålet. Det minsta som lag-

tinget kan göra är att rikta en hovsam uppmaning till landskapsregeringen 

om att utan dröjsmål förverkliga de här åtgärderna.  

Därför vill jag föreslå en hemställan som är utdelad på lagtingsledamöter-

nas bord. Det sägs; "lagtinget hemställer om att landskapsregeringen utan 

dröjsmål förverkligar åtgärder som anges i den parlamentariska kommitténs 

betänkande, Åländsk utredningsserie 2009:4, från den 2 april 2009 och 
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snarast återkommer till lagtinget med behövliga lagframställningar i ären-

det."  

Detta för att om möjligt åtminstone förverkliga någon, kanske tio procent, 

av de punkter som kommittén räknade upp.  

Det engagemang som lades ner av ledamöterna och också av de hörande i 

kommittén får inte gå till spillo på det här viset. Engagemanget måste utnytt-

jas, därav den här klämmen. Tack. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag tror att vi i sak är helt överens med ltl Sundman 

om att kommittébetänkandet borde ha processats mycket tidigare. Vi 

har lite olika åsikter om varför det har dröjt. Jag tror inte att chefsjuris-

ten Silverström tar illa upp när jag säger att hela arbetet har stannat upp 

på grund av vad han har ägnat sig åt, det som är ytterst viktigt i livet, 

sina barn. Däremot vidhåller jag att det är en hopplös konstruktion som 

vi har, att på en enda tjänsteman lasta inte bara de fortlöpande ären-

dena utan även utvecklingsfrågorna. Det tänker jag inte ge upp i debat-

ten. Här är pudelns kärna. 

Sedan finns det politiska ansvaret här, vilket jag redan berörde i mitt 

anförande, att landskapsregeringen borde anvisa extra resurser för att ta 

hand om jordförvärvskommitténs goda förslag.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det allvarliga är när man nämner att orsaken är att en 

tjänsteman har varit pappaledig. I praktiken var Silverström sekreterare 

i den här kommittén och hade den kunskapen som arbetades upp inom 

kommittéarbetet. Det är klart att den enskilde tjänstemannen kan 

mycket. Det får aldrig vara orsaken till att arbetet upphör. En organisat-

ion måste tåla att tjänstemännen tar föräldraledighet. I Sverige är det 

vanligt bland stora företag att man mer eller mindre tvingar de anställda 

att ta pappaledighet. Man utvecklas som individer. Deras kompetens 

och förmåga att kommunicera ökar drastiskt. Man borde uppmuntra 

pappaledigheter och se till att organisationen klarar av det. Man ska ta 

in extra resurser för att göra jobbet under den tiden, som ltl Harry Jans-

son säger. Det finns också andra som kan jobbet.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Man kan naturligtvis resonera som ltl Sundman gör. I vårt 

lilla åländska samhället så vet vi alltid vem, vad och vilka osv. Vad gäller 

de pappalediga tjänstemännen så har de själva i tidningsartiklar radats 

upp på bild. Det har skrivits att de har valt att prioritera sina barn, det är 

en mycket klok åtgärd. Jag tog tyvärr inte möjligheterna när jag själv 

hade de yngre barn. Trots detta håller jag med om att man borde ha an-

visat extra resurser. Att fylla ett vikariat med den här typen av frågor vi-

sade sig vara omöjligt. Att en ny tjänsteman på en kort tid skulle sätta 

sig in i allt detta som Sören Silverström med flera har ägnat åratal åt att 

penetrera. Det är ett ansvar som vi får bära tillsammans i regerings-

blocket, det håller jag helt med ltl Sundman om. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag önskar ge ltl Sundman mitt fulla stöd vad gäller att 

skylla på tjänstemän som är pappalediga. Det visar hur ytligt förankrad 

jämställdhetspolitiken är i landskapsregeringen. Det handlar om några 

på toppen som är intresserade av den ambitionen, men det är inte för-

ankrat i regeringsgrupperna överhuvudtaget. Det här är närmast ett 

tecken på en ganska tragisk uppfattning ur jämställdhetssynvinkeln, att 

sådana personer som är pappalediga och mammalediga får ta skammen 

för att sådant här arbete inte utförs. Organisationen ska fungera ändå, 

precis som ltl Sundman säger. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag får tacka för det understödet. Man skickar de signaler-

na till förvaltningen och också till hela samhället eftersom de här fallen 

följs i tidningarna. Man tycker att tjänstemännen ska bete sig som rik-

tiga karlar, hålla sig på jobb och inte vara hemma med barnen. Under 

ytan finns en helt annan uppfattning än det som man försöker klistra på, 

på utsidan. Vill man att det ska vara möjligt och uppmuntra tjänstemän 

att ta pappaledigt och mammaledighet så ska man verka för att organi-

sationen ska tåla förändringar. Man ska inte ha vattentäta skott mellan 

tjänstemännen, som man har idag. Där är landskapsförvaltningen långt 

efter moderna organisationer. Det finns mycket att göra för praktisk 

jämställdhet. Det har kommit ganska långt, alla har klistermärke på sig, 

men vad finns under kavajen? Där är det inte jämställt, tyvärr. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Ltl Sundman säger att det inte händer någonting med 

ärendena. Om man tar en liten reflektion; jordförvärvslagen är från 

1975, landskapslagen och dito förordningar är från 2003. Betänkande 

blev klart i april i fjol. Vi rör oss på självstyrelsesystemets kärnpunkter, 

de politiska processerna tar sin tid. Det är givet att det måste få spekule-

ras, diskuteras och gås igenom noggrant. Konsekvenserna av det man 

gör blir väldigt stora för det åländska samhället. 

Sundman sade att det inte händer någonting på området med finskt 

medborgarskap när det gäller hembygdsrätten, det är också fel. Lantrå-

det leder en grupp som ser över hela revisionen av självstyrelselagen, 

den här frågan ingår också i det paketet. Frågan om medborgarskap har 

också diskuterats i tidigare landskapsregeringar. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Visst får sådant här ta tid, men det får inte ta en sådan 

tid! Det får inte ta så här länge som det nu har tagit, sedan april 2008, 

två och ett halvt år. Många av de här punkterna har vi inte hört någon-

ting om. Visst har vi hört att kopplingen till finskt medborgarskap till 

hembygdsrätten är på gång. Visst är vi medvetna om att det kanske är 

den allra svåraste frågan att få ändring i. Det finns också andra punkter i 

betänkande, under rubriken hembygdsrätt, som man överhuvudtaget 

inte har tagit tag i. Varför har man inte gjort det?  
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Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Kommittén tillsattes 2008 och blev färdig med sitt 

arbete 2009. Det stämmer inte att man inte har tagit tag i de andra frå-

gorna. Det arbetas för fullt redan nu, bland annat med hembygdsrätts-

frågan. Ltl Sundman nämnde också att åtgärden som vi har gjort är to-

talt felaktig och har slagit fel, det stämmer inte heller. Om man läser in-

ledningen till beslutet som vi har tagit så heter det riktlinjer för land-

skapsregeringens tillämpning av 8 § jordförvärvslagen, det är dit som 

man har riktat sig. Läs paragraf så förstår du bättre. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Jag vet nog vad som står i paragraf 8. Jag förstår innebörden av 

den. Det handlar om landskapsregeringens prövningsrätt som är väldigt 

vid när det gäller beviljande av jordförvärvstillstånd. Om man läser vi-

dare i landskapsregeringens beslut så står det att man ska reglera över-

låtelser av aktier. Det ska man inte, utan man ska reglera vem som äger 

aktierna för att tillståndet ska gälla, annars förfaller tillståndet om fel 

typer av fysiska personer förvärvar aktierna i den juridiska personen. 

Det måste man ju skriva ut i beslutet annars blir det ju väldigt konstigt. 

Man har ju nu ändrat uppfattning efter den här debatten och efter själv-

styrelsepolitiska nämndens kritik. Ändra beslutet och lägg till de övriga 

detaljerna, så blir det här beslutet komplett. Det var inte rätt ifrån bör-

jan.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! I senaste diskussion ställde jag frågan till centerns ordförande 

minister Thörnroos och till liberalernas ordförande lantrådet Eriksson om de 

politiska orsakerna till att leverans i enlighet med den breda politiska över-

enskommelsen inte har skett. Då går det inte att komma dragande med tjäns-

temannamotivet eftersom vi vet att den mycket kunniga tjänstemannen, som 

hanterade det här ärendet på kansliavdelningen, var sekreterare i kommittén 

och det arbetet var färdigt utfört.  

Följande steg var att överföra ärendet till lagberedningen och detta har inte 

gjorts. Vad är den politiska orsaken till att man gör den typen av politiska 

nedprioriteringar av en parlamentarisk överenskommelse? Det är den poli-

tiska frågan och den har inte besvarats. Man vill tydligen gömma de oenig-

heter som finns i de här frågorna mellan centern och liberalerna i landskaps-

regeringen. Det är möjligt att det är så futtigt att det bara gäller någon en-

staka punkt som man inte är överens om, som också var fallet i kommittén 

där det finns en liberal reservation. Är det detta som har stoppat resten av de 

viktiga frågorna? Frågorna om att utveckla turismen, att utveckla näringslivet 

och att utveckla boendet på Åland så att inflyttningen fortsättningsvis kan 

vara stark. Om det är så att oenigheten, som fanns kring reservationen, har 

stoppat det så är det för futtigt. Det är självstyrelsepolitiskt för futtigt. Jag vill 

ha svar på den frågan av centerns och liberalernas ordförande. Vad är den po-

litiska orsaken till dröjsmålet?  

Det andra i debatten, utöver tjänstemannaorsakerna, som har kommit 

fram visar att det är hugget i luften. Det är helt enkelt en lagberedningsfråga. 
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Där kan man antingen använda sig av egen personal eller av köpta tjänster. 

Det kan man inte skylla på. Man kan inte skylla på pappaledigheten heller ef-

tersom den inte har med saken att göra eftersom det här arbetet redan var 

gjort av ifrågavarande tjänsteman. Betänkande är gediget, motiveringarna är 

gedigna och noga formulerade och noga genomgången av de olika partiernas 

politiker i kommittén och av sekreteraren. Vi får koka ner detta till en lagbe-

redningsfråga när det gäller att förverkliga kommitténs förslag. Jag kan inte 

heller se att ekonomiska skäl överhuvudtaget skulle ha med saken att göra, 

Jag kan inte se problem att göra en lagberedning i ett arbete som är så gedi-

get grundat. Arbetet är redan så gediget gjort i det här betänkandet. Det kan 

inte röra sig om hemskt stora kostnader. Vi köper nog in extern servicekapa-

citet i betydligt mindre ärenden än det här. Det var det första. 

Det andra är en fråga till samma personer; när avser landskapsregeringen 

att göra om sitt tillämpningsdirektiv gällande 8 § jordförvärvslagen som man 

tog den 7 juni 2010 och som alldeles uppenbart är olagligt? När avser man att 

formulera om det så att det blir i enlighet med lagstiftningen, så att det följer 

den behörighetsfördelning som finns mellan riket och landskapet i självsty-

relselagen? Aktiehandel är ju inte vår behörighet, som vi känner till. Däremot 

gäller vår behörighet besittande i bolagen av fast egendom. Därför måste man 

göra om tillämpningsdirektivet så att det följer självstyrelselagens kompe-

tensfördelning. När avser man att göra detta? Det är lite bananrepublik över 

Åland om man inte gör det snabbt.  

Herr talman! Jag vill avsluta med att stöda den av Danne Sundman fram-

förda klämmen. Klämmen är bra eftersom den framhäver att det åländska 

samhället ska följa principen om rule of law. Den avslutas på ett kraftfullt sätt 

och därför är det väldigt viktigt att lagtinget skulle ställa sig bakom denna 

kläm. Tack.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Utan att på något vis att förringa betydelsen av grundva-

larna i självstyrelselagen så finns det ganska många gånger en omöjlig 

verklighet på andra sidan den här dörren. Där handlar det om självsty-

relse för ålänningar, där handlar det om resurser på lagberedningen, där 

handlar det om tjänstemän och där handlar det om att leverera barnom-

sorgslagar, förvaltningslagar, handikappservicelagar. Sist och slutligen 

handlar det faktiskt också om ett prioriteringsarbete och den praktiska 

självstyrelsen som finns till för ålänningarna. Många gånger pratar man 

om att överta behörighet å ena sidan, å andra sidan pratar man om att 

den offentliga sektorn ska minska. Det är en ekvation som är väldigt svår 

att få ihop.  

Till ltl Roger Jansson vill jag säga att det finns en praktisk självstyrel-

sepolitik också i den här frågan.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Tack för det försöket till en ärlig redovisning av de möjliga 

orsakerna bakom den här fördröjningen. Jag har dock svårt att ta till 

mig det resonemanget som förs. Kommittén tillsattes av landskapsrege-

ringen 22 april 2008. Kommittén ägnade sig intensivt åt det här arbetet 

med 27 sammanträden på detta knappa år, till 2 april 2009. Man har 

hört sakkunniga och till och med rest för att lära sig mera i samman-
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hanget. Då var jobbet i stort sett färdigt. Det politiska jobbet var färdigt. 

Den politiska beställningen var klar. Då var det bara frågan om att för-

verkliga. Man kunde enkelt ha köpt in den lagberedningskapaciteten så 

att vi hade haft det här ärendet bra mycket längre än vad vi har det idag. 

Kanske vi inte ens har ärendet på lagberedningen ännu? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Roger Jansson påstår att riktlinjerna är olagliga. 

Jag håller inte med. Om man tittar på själva upplägget så är det just rikt-

linjer för tillämpning av paragraf 8. Läser man bara punkt 1, aktier som 

berättigar till förvärv så kan man få den uppfattningen att vi försöker 

styra och reglera aktiehandel på Åland, vilket ju inte är meningen. Här 

avser man enbart att det är riktlinjer för hur man ska tolka paragraf 8, 

hur man ska behandla det här problemområdet, när aktieöverlåtelser 

berättigar till enskilt markområde. En aktie ger rätt till ett visst enskilt 

markområde. Detta har vi varit eniga om i kommittén också. Det är klart 

att vi har beredskap att utveckla kommitténs beslut. Vi har också ambit-

ionen att det ska bli lagstiftning i förlängningen, det har vi alla haft. 

Detta system, som vi har utarbetat, avser egentligen aktier som berätti-

gar till förvärv eller besittning av markområde enligt 2 § jordförvärvsla-

gen. Detta är tanken. Jag tror att vi har en gemensam syn i botten. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag har, sedan det här beslutet kom, försökt förstå hur 

landskapsregeringen tänker när de tolkar sitt eget papper på det sätt 

som minister Eriksson nu förklarade att man gör. Jag har hört det förut. 

Jag förstår vad ni säger, men när man läser såsom man normalt läser 

lagstiftning och regelverk så får man en annan uppfattning. Det är så 

tydligt formulerat att det här gäller överlåtelse av aktier som ska upp-

fylla vissa kriterier, där mottagaren ska uppfylla vissa kriterier. Det är ju 

inte detta som det är frågan om, utan det är bolaget som ska uppfylla 

vissa kriterier för att ha jordförvärvstillståndet kvar. De villkoren är se-

dan bundna till vem som äger aktierna. Det är mot bolaget som det här 

principbeslutet måste rikta sig och inte mot själva aktieköpet, för det är 

inte vår behörighet.  

Minister Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Jag omfattar ltl Roger Janssons resonemang. Så har 

vi också tänkt att det ska stå här. Jag tolkar det på mitt vis. Om man 

plockar ut vissa ord så kanske det bli feltolkningar. Vi har beredskap att 

se över regelverket och utveckla det. I förlängningen vill jag också ha en 

lagstiftning på det här området.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! För självstyrelsens skull har jag sagt att jag inte vill ha det 

här pappret bedömt i det finska domstolsväsendet. Det för mig gene-

rande eftersom det är så otydligt på den här punkten. Jag håller med om 

att vi ligger nära varandra, vi kanske till och med ligger exakt på samma 

linje när det gäller målsättningen med det här pappret. Jag har sedan 
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kritiserat att det här blev den negativa åtgärd som man valde att priori-

tera, bland alla kommitténs positiva åtgärder. Politiskt var det lite olyck-

ligt att man gjorde på det sättet, kanske inte så lite olyckligt heller utan 

ganska mycket.  

Före det här pappret börjar cirkulera i domstolsbehandlingar i landet 

så ska man formulera det på det sättet som man egentligen avsåg att ha 

det.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Herr talman! En av demokratins nackdelar är att den demokratiska pro-

cessen tar tid. Det får man leva med om man vill leva i en demokrati. 

Den politiska oenighet, som oppositionen i sitt spörsmål säger att finns 

mellan regeringspartierna, den finns inte. Landskapsregeringspartierna 

är helt eniga i den här frågan. Vi stöder oss på ett enigt betänkande från 

den parlamentariska kommittén om man bortser ifrån näringsrätten, 

där det finns divergerande åsikter. I spörsmålssvaret talar vi nu om 

hembygdsrätten, vi är helt överens tillika med övriga ledamöter i salen 

att vi bör ta tag i den frågan. Samma sak när det gäller jordförvärvsrätt-

en. Det finns ingen avsikt och det finns inget uppsåt ifrån landskapsre-

geringens sida att försvåra eller fördröja självstyrelsens utveckling. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Jag tackar för svaret från centerns ordförande när det gäller 

min frågeställning. Svaret från centerns ordförande är att några poli-

tiska oenigheter inte finns som orsak till den här fördröjningen. Det är 

andra orsaker, tydligen de här som vi nu har smulat sönder ganska or-

dentligt här tidigare. Vill man prioritera en bred parlamentarisk kom-

mittés arbete i viktiga självstyrelsepolitiska utvecklingsfrågor och nä-

ringspolitiska utvecklingsfrågor framom någonting? Svaret anger att 

man inte har velat göra det. Man är eniga om den prioriteringen. Det gör 

att detta spörsmål och den här klämmen som nu föreslås blir ännu vikti-

gare. Jag utgår ifrån att centerns ordförande tycker att klämmen behövs 

som stöd för landskapsregeringens fortsatta skötsel av det här ärendet. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, herr talman! Landskapsregeringen tackar ju naturligtvis för allt 

stöd vi kan få när det gäller att utveckla självstyrelsen. Däremot tror jag 

inte att det finns något större stöd att söka i det här klämförslaget som 

ligger. Vi har ju samma ambition från tidigare och vi har samma vilja.  

Ltl Roger Jansson borde veta att centern alltid har varit ett självsty-

relseprogressivt parti och att vi alltid har försökt att föra självstyrelsen 

framåt. Jag vågar säga att hela landskapsregeringen har den ambition-

en. Jag kan också tillstå att jag inte heller tycker att vi har lyckats fullt 

ut. I den bästa av världar borde det här ha varit processat och klart tidi-

gare. Men som jag sade, demokratiska processer tar tid. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Efter dessa relativt stora ord, som jag förstår att minister 

Thörnroos står bakom, är det skäl för lagtinget att presentera en tidta-

bell för när man till lagtinget tänker komma med de olika lagförslagen, 

som är nödvändiga för rättssäkerhetens skull. Det är skäl att begära or-
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det och redogöra för tidtabellen. Om det är så att klämmen är onödig så 

måste vi få en argumentation till varför den är onödig. Klämmen avslu-

tas med; "att snarast återkomma till lagtinget med behövliga lagfram-

ställningar i ärendet". Det behövliga är klargjort i kommittén. Snarast 

är, eftersom det riktar sig till den här landskapsregeringen, i sådan god 

tid att vi hinner behandla det i detta lagting. Är detta, enligt minister 

Thörnroos, landskapsregeringens intention?  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Rent allmänt ska behövliga lagframställningar alltid föras till 

lagtinget. Det finns inte några andra vägar.  

När det gäller självstyrelseutveckling var en parlamentarisk kommitté en 

metod för att försöka ena alla partier kring viktiga frågor, vilket man har gjort 

med undantag för en punkt. Det gäller näringsrätten där liberalerna reserve-

rade sig. Där har vi, i ordets rätta bemärkelse, en mera liberal syn på styrel-

serna. Bolagen ska själva kunna bestämma hur de ska styra sin verksamhet 

inom regelverk som finns inom den region där man verkar. Den ambitionen 

tror jag inte att liberalerna har gett upp ännu. Vi får konstatera att vi inte har 

fått stöd där om man inte ser till ltl Roger Janssons senaste inlägg i den frå-

gan. Han sade att vi har en mycket, mycket vidsträckt dispensmöjlighet. Det 

får vi leva med idag. Den dag det kommer företag som inte vill etablera sig 

här på grund av styrelsesammansättningen så anser jag att det är ett pro-

blem.  

För övrigt när det gäller den parlamentariska kommitténs förslag har jag 

förståelse för att när man föreslår åtgärder så är det många av dem som krä-

ver förhandlingar, lagberedning och så vidare. För mig finns det inte någon 

anledning att gå in i orsakerna till varför det tar tid. Det har landskapsrege-

ringen redogjort för. 

Det som förvånade mig förra gången det här ärendet var upp, var att det 

var tre ledamöter här i lagtinget som ganska tvärsäkert sade att det här inte 

var lagligt. Jag tror att det var ltl Sundback, ltl Roger Jansson och ltl Danne 

Sundman. Man sade att det beslut som landskapsregeringen tog tidigare här 

var olagligt, det gick inte att göra så. Det gäller paragraf 8, överlåtelse av ak-

tier. Enligt tillämpningsföreskrifterna säger man att man vill reglera aktieö-

verföring och det skulle vara olagligt enligt landskapsregeringens beslut när 

man säger hur man ska tillämpa det. Det kan bli aktualiserat när man tilläm-

par det om man på något sätt försöker stoppa överlåtelse av aktier mellan 

personer. 

Jag tolkar det här på ett annat sätt. Man måste se det i sin helhet. Ltl Roger 

Jansson var väl lite inne på vad det här betyder senast i sitt anförande. Det 

betyder att vi har aktiebolag. I de bolagen har vi en koppling till aktier, man 

äger andelar i detta bolags kapital. Man handlar med aktier på en marknad 

eller man handlar utanför marknaden genom olika regleringar. När man sä-

ger att man ska reglera överlåtelsen av aktier så är det inte överlåtelsen som 

sådan, t.ex. att landskapsregeringen ska övervaka överlåtelsen av pengar när 

det gäller olaglig städverksamhet, man reglerar inte överföringarna, utan 

man reglerar vad de används till. Jag ber om ursäkt om den här metaforen 

ligger lite på sidan om. Här gäller det att förklara självklarheter för sådana 

som är juridiska experter, vilket inte är det enklaste. 
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En bolagsordning, aktiebolagslagen i Sverige, i Finland och internationellt 

är ganska harmoniserad. Man talar om villkor, man talar om förbehåll och 

man talar om hembudsrätt osv. Man kan inte överlåta aktier utan vidare i 

vissa bolag därför att det finns hembud. Man frågar och man får köpa de här 

aktierna. Man betalar för aktierna, de är överlåtna och någon säger nej; det 

här bolaget tillåter inte detta. Det finns en hembudsklausul.  

Samma sak gäller när landskapsregeringen gör upp sina tillstånd när det 

gäller jordförvärv, man säger; det här bolaget får förvärva jord, om ni i bo-

lagsordningen inför en begränsning på aktiehandeln. Man inför en begräns-

ning på att här gäller de regler som gäller för fysiska personer. Man försöker 

jämställa juridiska och fysiska personer.  

Det är uppenbarligen så att några här i lagtinget har tolkat det här väldigt 

strikt. Man kan inte reglera överlåtelser av aktier eftersom vi inte har behö-

righet. Men man kan reglera effekten av överlåtelsen av aktier via bolagsord-

ningen när man ger tillstånd. Om detta behöver förtydligas i tillämpningsfö-

reskrifterna ska landskapsregeringen bedöma. Kanske självstyrelsepolitiska 

nämnden har diskuterat detta. Men att detta skulle vara olagligt, det kan en 

domstol avgöra. Men då måste man gå in i tillämpningen, som landskapsre-

geringen har rätt att göra, och säga att det är fel av landskapsregeringen att 

man har givit tillstånd åt ett bolag och det bolaget har sålt aktier. Där kan 

domstolen göra sin bedömning.  

Rätt eller fel till den här delen, när det gäller så här viktiga frågor, som har 

föregåtts av en grundlig utredning i en parlamentarisk kommitté så krävs det 

också nyanser i argumenteringen. För min del har jag förtroende för land-

skapsregeringen till den delen att det gäller att förtydliga de här bestämmel-

serna, ta intryck av debatten och sedan gå vidare med alla de här viktiga frå-

gorna.  

Pappaledighet hör ju inte till det här ärendet. När det gäller lagberedning-

en och att föra de här frågorna politiskt i land så är det också en fråga som är 

beroende av rikets kunskap, brist på kunskap och tycke eller godtycke. Den 

artikel som man hänvisade till här i tidningarna, om att hembygdsrättens 

koppling till medborgarskap skulle störa EU-reaktionerna på ett eller annat 

sätt, så det ska man ta sig an och reda ut. Det är inte omöjligt. Det här har 

kommissionen ingenting att göra med, utan det är Finlands regering. Var och 

en kan väl själv tänka efter vilka relationer det är till Finlands regering idag.  

Att det här skulle vara lagstridigt, det får nog lagtingets självutnämnda ju-

rister och experter argumentera vidare för om det ska vara trovärdigt, tack.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Om man läser innantill i det här beslutet om nya principer 

så är förfarande olagligt. Men om man läser beslutet på det sätt som ltl 

Erland med flera nu redogör för, vilket ju är en efterhandskonstruktion, 

så då fungerar det. Om man använder detta på det viset att man reglerar 

ett tillstånd så att det gäller under vissa förutsättningar. Det är det som 

är lösningen. Det är också viktigt hur man ställer de här villkoren. Det 

kanske är så att i vissa fall ska det vara hundra procent fysiska personer 

som har rättigheterna, i andra fall en majoritet och kanske något däre-

mellan. Det här ska också, vilket är oklart behörighetsmässigt, helst re-

gleras i bolagsordningen och i vissa fall också helst i lagfarten så att det 

framgår av markområdets lagfart att de här begränsningarna finns. Se-
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dan är det fritt att handla med aktierna. Men då tar man ju en risk om 

man som köpare är en sådan fysisk person som inte har de här rättig-

heterna. Tillståndet kan förfalla, lagfarten återbryts och det här området 

måste säljas på offentlig aktion. En hembudklausul är inga problem, om 

befintliga aktieägarna har lov att äga aktierna och markområdet så då 

får de äga alla aktier. Hembudsklausuler är inte några problem.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Som tidigare ärenden idag har visat så krånglar inte libera-

lerna i onödan. Här gäller det att uppnå ett syfte. Vi vill reglera jordför-

värvsrätten i enlighet med den parlamentariska kommittén där vi själva 

har deltagit. Sedan hur man förverkligar och gör det är ju någonting som 

vi har diskuterat. Om det är oklart i skrivningen i beslutet så har åt-

minstone jag försökt förstå bakgrunden till det. Tydligen är vi överens 

om intentionerna. Bolagsordning, lagfart osv i tillämpningen är ju vik-

tiga ingredienser. Det är ju landskapsregeringen som nu ska förverkliga 

det här. Då får de väl ta till sig den här diskussionen. Jag ser inget fel i 

att man förtydligar tillämpningsdirektiven. Sedan när man sätter igång 

och tillämpar dem så kommer man att se hur det här fungerar i prakti-

ken. Det är ju dit vi ska försöka nå.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! För att uppnå självstyrelsens syften i det här fallet så får 

man vara beredd på lite krångel, nämligen rätt så tydliga tillämpnings-

anvisningar vilka villkor man ska ställa åt vilka typer av juridiska perso-

ner som begär jordförvärvstillstånd. De punkterna måste vara klara i det 

här beslutet, vilket de inte är i det beslut som nu föreligger. Jag hör på ltl 

Olof Erland att han har förstått galoppen när det gäller hur man ska an-

vända den behörigheten som ges landskapsregeringen i paragraf 8. Den 

ska inte användas på det sätt som man nu hade tänkt, den ska användas 

så som kommittén sade. Det finns ju hopp att det här kan förbättras. 

Diskussionen om detta fortsätter i självstyrelsepolitiska nämnden där 

man kan reda ut de här begreppen och hjälpa till med att lista de villkor 

som ska anges i det här principbeslutet. Det kanske också helt eller del-

vis borde vara lag. Vi ska i största möjliga mån undvika principbeslut ef-

tersom de inte ens publiceras i Ålands författningssamling. Principbe-

sluten är väldigt otillgängliga. Man bör också överväga huruvida man 

ska föra över de här bestämmelserna i lagen. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det finns krångel och det finns onödigt krångel. Det vik-

tiga i det här fallet är att man får en praxis för tillämpningen. Nästa steg 

är om man ska befästa detta i lag. Alltid när man har självstyrelsens 

grundvalar på bordet ska man tänka efter om man behöver ändra på 

dem. Vad är konsekvenserna om vi ändra på dem? Vet vi verkligen vad 

vi ska göra? Det är ingenting som man hastar iväg och gör. Är det så att 

tillämpningsföreskrifterna är otydliga, då utgår jag ifrån att vi har en så-

pass förnuftig och alert landskapsregering att man ser över detta och vi-
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sar att man har lyssnat på lagtinget. Det här replikskiftet visar att det 

finns det otydligheter och möjligheter till misstolkningar. Det är inte 

omöjligt att få det här att fungera. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det är ju viktiga fundamentala frågor som vi diskuterar; 

jordförvärvsrätten, näringsrätten och hembygdsrätten. Jag tycker fak-

tiskt det är ganska unikt att man i en parlamentarisk kommitté lyckas 

komma överens om 23 av 24 förslag i så här viktiga frågor. Kommittén 

blev klar den 2 april i fjol, märk väl inte i år. Av dessa punkter har land-

skapsregeringen kommit med ett förslag. Man har tagit ett beslut, som 

tyvärr var felaktigt. Man kan inte förbjuda handel med lös egendom, ak-

tier. Nu pekar ltl Erland på att man kan göra på det sätt, som jag själv 

gav mig till tolk för förra gången det här ärendet var uppe, d.v.s. att man 

kan sätta upp villkor när det gäller tillstånden, men man kan inte kate-

goriskt formulera beslut på det sätt som man har gjort. Det är ändå ett 

framsteg att ltl Erland har insett att formuleringen kanske inte var den 

bästa. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag har lite svårt att förstå repliken. Det var ju ungefär en 

upprepning av vad jag sade. Så här ska man reglera aktiehandel. Jag slu-

tar med ett frågetecken? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag måste försöka räta ut frågetecknet åt ltl Erland. Problemet är ju att 

landskapsregeringen har tagit ett beslut som inte är korrekt. Det får vi 

direkt stöd för från ltl Erland, vilket är intressant. Det är betydligt mera 

bekymmersamt att landskapsregeringen, på nästan ett och ett halvt år, 

har tagit sig an 1 förslag av 24 mycket goda förslag. 

När man tappar hembygdsrätten för studier som överstiger fem år, så 

det kan man ju reglera själv, bara man kommer sig för att ta beslut. När 

det gäller förslaget om att Åland skulle vara ett eget handelsområde, att 

man skulle utreda det och komma med förslag så nog borde ju land-

skapsregeringen kunna komma med någonting.  

När vi kom hit till lagtinget den 6 september så kom vi till ett tomt 

bord. Det fanns ju inte några ärenden för landskapregeringen hade inte 

fått fram någonting. Nog borde man ju ändå kunna prioritera det som är 

viktigt. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Att räkna punkter i en parlamentarisk kommitté har jag 

inte berört överhuvudtaget. Inte har jag pratat om detta. Jag har pratat 

om tolkningen av bolagsordningen och aktiehandeln. Det är inte så en-

kelt som att räkna upp punkter i en parlamentarisk kommitté och hur 

många man har genomfört. Vi sysslar inte med någon enumerations-

politik. 

När det gäller hembygdsrätten och studier så är det en ganska kom-

plicerad fråga. Det har att göra med om man jobbar och studerar tillfäl-
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ligt och hur man ska få en likställdhet mellan olika studeranden och hur 

man ska skapa register osv. Det här är någonting som är under bearbet-

ning i landskapsregeringen, vad jag förstår. Det finns enkla sättet att få 

tillbaka sin hembygdsrätt för studerande. Men det finns också ett behov 

av att reglera hela komplexet av hembygdsrätt och nationalitet. 

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag tycker inte om att icke jurister ska vara någon 

slags sämre lagstiftare än jurister. Jurister är lagtolkare. Jag har varit 

lagstiftare i över 30 år och är därmed överställd alla landets jurister. 

Vårt lagstiftaransvar som ledamöter av Ålands lagting måste vi alla ta på 

fullaste allvar. Här har vi också en kontrolluppgift gentemot landskaps-

regeringen. I jordförvärvslagen 8 § står det; ” då i 2 § när tillstånd med-

delas kan det beviljas på det villkor landskapsregeringen med avse-

ende fäst vid lagens 1 § nämnda syfte må prövaren nödigt föreskriva”. 

Vi har varit överens om att det är detta som man skriver i lagen. I andra 

punkten i tillämpningsdirektivet står det; ”landskapsregeringens till-

stånd krävs ifall fysiska personer, som inte uppfyller kriterierna i 

punkt 1, förvärvar aktier”. Det är ju där som problemet i den här for-

muleringen finns. Det finns också i första punkten lite problem. Det här 

borde förtydligas utgående från att vi är överens om målsättningen.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jurister kan man ju förse med citationstecken. Lagstiftare 

är politiker. Det är ju lagtingets huvuduppgift vid sidan av budgeten. Jag 

menade det nog mera det i sammanhanget att de ”jurister” inom citat-

ionstecken, som är tvärsäkra, har jag lärt mig också som lagstiftare att 

man kanske ska sätta ett litet frågetecken som man inte omedelbart ska 

räta ut. Är det på det viset att de vet det här? De vet och inte jag? Därför 

har jag försökt definiera paragraf 8, hur den borde vara, hur den borde 

tolkas, hur den borde förtydligas och hur det borde skrivas. Jag tycker 

inte det är så komplicerat när jag har hört ltl Roger Jansson och ltl 

Danne Sundman. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag har lärt mig, under det långa livet, att i svåra juridiska 

frågor så har juristerna i allmänhet rätt i 50 procent av fallen, eftersom 

de i allmänhet är oeniga om de frågorna. Medan lagstiftaren alltid har 

när man har kommit till ett beslut. Sedan kan det visa sig att man måste 

ändra det beslutet i framtiden för att det visade sig att tolkaren inte 

kunde följa den tankebana som lagstiftaren hade haft. Därmed måste vi 

höja vår egen självkänsla när det gäller lagstiftning och juridiska frågor. 

Vår uppgift i lagtinget är att följa landskapregeringens arbete och också 

se till at landskapsregeringen följer de lagar som vi har varit med och 

stiftat. När det gäller tillämpningen av åttonde paragrafen så är vi över-

ens om hur åttonde paragrafen ska tolkas. Det är i villkoren för bolagen 
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som det här ska skrivas in. Då blir det så tokigt när landskapsregeringen 

säger att ltl Erland och Jansson måste få tillstånd när man ska förvärva 

aktierna, så var det ju inte. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det stämmer inte att juristerna har rätt till 50 procent på 

hög nivå. I detta har jag åtminstone 50 procent rätt. Det är så med juri-

diken och det är så med lagstiftningen att det finns en instans i varje ci-

viliserat land som har rätt och det är domstolen som skipar rättvisa. När 

det gäller landskapets tillämpningsbeslut när de tillämpar det, om de 

gör det rätt eller fel det kan domstolen döma.  

Vad har att göra två saker som var uppe tidigare; se till att det funge-

rar i praktiken och se till att det kommer lagstiftning vid behov också till 

den delen. Jag tror inte att man lagstiftningsmässigt ska peta så mycket i 

grundvalarna för självstyrelsen. Finlands statsminister vill ändra grund-

lagen. Jag anser att det är käpprätt åt juridiken.  

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Tack, herr talman! Jag vill gärna hålla med det som ltl Olof Erland säger 

i den här diskussionen, om de nya villkoren är lagstridiga eller icke en-

ligt 8 § jordförvärvslagen. Jag vill gärna erinra om det som jag sade i ett 

tidigare anförande. När man beredde den nu gällande självstyrelselagen 

så var man inne på den här diskussionen. Man kunde konstatera att de 

här överlåtelserna inte skulle kräva någon ändring i jordförvärvslagen 

eftersom landskapsregeringen redan nu, enligt 8 § jordförvärvslagen, 

vid beviljande av tillstånd kan föreskriva villkor som förhindrar en 

oönskad överlåtelse. Med andra ord utpekar lagstiftaren redan medlet 

för förhindrande av aktieöverlåtelser som står i strid med lagens syfte. 

Det är detta som det här handlar om. Verkligheten har ju visat att 

många överlåtelser via bolag sker mot jordförvärvslagens syfte. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Den här hänvisningen till självstyrelselagen är intressant 

för det visar vad man vill åstadkomma. Jordförvärv är en så viktig sak 

att man ska kunna gå in och inskränka på det som annars tas för givet. 

Det blir problematiskt när den fria marknaden får aktier och överlåtelser 

och konfronteras med landskapsregeringens intentioner, då måste vi ta 

in själva bolagsordningen, det är inte så lätt. Som ltl Gun Carlson här 

sade, och fler med henne, så är vi överens om intentionerna, att land-

skapsregeringen ska ha fullmakter och möjligheter att ställa villkor och 

förbehåll.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag stöder gärna det som ltl Erland säger. Om det under 

den här debatten, och också under självstyrelsepolitiska nämnden be-

handling, kommer fram att formuleringarna i de nya riktlinjerna inte är 
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helt bra så kanske de ska förbättras. Det är väl en självklarhet. Jag vill 

bara säga det så att vi inte krånglar till det för mycket.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Är det krångel så ska man inte krångla till också detta. 

Självstyrelsens utveckling innebär ofta små steg och små förbättringar. 

Man ser kanske detta som otydligt och oklart och nu man ser en fram-

komlig väg. Ibland får man intrycket att här ska vi ha en enda stor lag 

som ställer allting till rätta. Den ambitionen tror jag nog är övermäktig. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.  

Under överläggningen har lagtingsledamoten Danne Sundman understödd av lagtings-

ledamoten Roger Jansson lagt följande förslag till hemställan:   

Lagtinget hemställer om att landskapsregeringen utan dröjsmål förverkligar åtgärder 

som anges i den parlamentariska kommitténs betänkande Åländsk utredningsserie 

2009:4, från den 2 april 2009 och snarast återkommer till lagtinget med behövliga lag-

framställningar i ärendet.  

Enligt 38 § 5 mom. arbetsordningen ska ärendet bordläggas till en avgörande behand-

ling vid plenum tidigast följande dag. Talmannen föreslår att förslaget till hemställan 

bordläggs till plenum 29.9.2010. Godkänt. Förslaget är bordlagt till plenum inkom-

mande onsdag.  

Enda behandling efter bordläggning 

4 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 bordlades 3.6.2010 och vid plenum den 8.9 avbröts diskussionen. 

Först tillåts fortsatt diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen. Talmannen vill 

påminna om att det aviserats om omröstning om alla tre motioner. 

Diskussion. 

Ltl Johan Ehn 

Herr talman! Som jag har aviserat i den här frågan så är jag något skeptisk till 

att sänkningen till 0,2 får de positiva effekter som har beskrivits i motionen. 

Efter att jag har funderat lite mera har jag konstaterat att det som finns i ut-

skottets betänkande, ett resonemang om sänkningen av gränsen tillsammans 

med andra åtgärder, så kan jag tänka mig att stöda utskottets förslag. Det är 

inget definitivt ställningstagande för 0,2.  

Jag tror att man måste vidta kraftfulla åtgärder för att få till stånd en för-

ändring av attityderna vad gäller alkohol och bilkörning. Eftersom jag har 

haft och fortfarande har svårt att se att det finns ett klart och tydligt samband 

att göra en sänkning från 0,5 till 0,2 så kan jag i det här läget inte rakt av ac-

ceptera detta. Jag vill se förslag som syftar till att på en mycket bredare front 

jobba med de här frågorna. Jag tycker inte att man ska i en så här viktig fråga 

plocka ut vissa delar ur detta. Jag tycker att man måste ha en väldigt tydlig 

bild av hur man ska jobba med de här frågorna.  
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För egen del ser jag att problemet ligger på dem som kör med väldigt höga 

promillehalter i blodet. För mig är en av de viktigaste åtgärderna att göra 

någonting åt gränsen för grovt rattfylleri. Jag skulle gärna se en sänkning där 

i första hand.  

Jag vill också poängtera att det här är min personliga åsikt. Det är inte par-

tiets eller gruppens åsikt. Det här är min personliga åsikt som jag framför i 

den här frågan som jag, efter moget övervägande, har valt att driva på detta 

sätt.  

Jag kan inte tänka mig i det här skedet att rakt av stöda en sänkning. Där-

emot när jag ser ett batteri av olika typer av åtgärder, som jag också kan 

känna att kommer att leda till ett minskat rattfylleri, då kan ju också vara 

med och stöda de bitarna. Det tycker jag att utskottets betänkande ger uttryck 

för. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Johan Ehn är den som mest kraftfullt här i salen 

har pratat emot 0,2 sänkningen. Man vill bibehålla den gränsen och 

man tycker att det är okej med 0,5. Man ska köra berusad. Ungdomarna 

ska se någon sätta sig i bilen som har svept i sig en starköl och det är inte 

en anledning till att man inte också ska hoppa in i bilen, för man har ju 

rätt att köra. Man vill ha sådana personer som kör på vägarna. 

Jag vill referera till en byggnadsherre som är i färd med att bygga en 

hel del hus och man frågar hur man ska sälja alla lägenheter. Man svarar 

att Åland är ett så tryggt samhälle att leva i, kan ni bibehålla det är så är 

det bra. Då kan man fundera på om ltl Johan Ehn tycker att det blir ett 

tryggt samhälle om folk ska köra omkring påverkade av alkohol upp till 

0,5 promille. Ska även skolchaufförerna få köra med 0,5 promille? Är 

det riktigt bra det här? Är man emot för att ta ett steg i taget, eller måste 

man ta allting på en gång? Det här kan vara ett litet steg och en signal. 

Ltl Johan Ehn, replik 

Talman! Det där var en av de grövre repliker som jag har varit med om 

hittills i den här salen, måste jag ärligt säga. Jag tycker att ltl Åke Matts-

son på ett väldigt osmakligt sätt har valt att tolka det som jag sade.  

Jag tror också att det inte är någon större idé att jag fortsätter att föra 

en debatt med någon som så avsiktligt försöker förvränga det som jag 

försökte säga.  

Jag säger att 0,2 inte heller är en nollgräns. 0,2 promille, ltl Åke 

Mattsson, är lika mycket att tillåta alkohol i trafiken, precis lika mycket. 

Vill man åstadkomma det som Åke Mattsson nu efterfrågar då måste 

man ta en ordentlig funderare på om 0,2 verkligen är den rätta gränsen. 

Ska vi dra ner gränsen ännu mera, är det möjligt att åstadkomma det?  

För min del handlar detta inte om den här gränsen. Jag inte tror att 

det kommer att ha någon betydelse om folk kör mellan 0,2 och 0,5. Det 

handlar om att få ett paket som jag känner att kommer att leda till för-

bättringar av chaufförernas trafiksäkerhetstänkande. 

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avlutat.  
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Ltl Åke Mattsson 

Herr talman! Jag vill inledningsvis i mitt anförande hänvisa till den parla-

mentariska referensgruppen för alkohol- och narkotikafrågor. Förra gången 

detta debatterades så diskuterade vi detta lite. Efter det har gruppen tagit ini-

tiativ till en skrivelse till landskapsregeringen. Det är information i sakfrågan. 

Skrivelsen lyder enligt följande: ” Den av landskapsregeringen tillsatta 

parlamentariska referensgruppen för alkohol- och narkotikafrågor har vid 

sitt möte den 17.8.2010 sammanställt sina diskussioner kring promillegrän-

sen för rattfylleri på Åland. Det konstateras att den parlamentariska refe-

rensgruppen är enig i frågan om att promillegränsen för rattfylleri bör 

sänkas till 0,2 promille. Gruppen önskar nu med detta initiativ informera 

landskapsregeringen om detta ställningstagande”. I gruppen sitter repre-

sentanter för samtliga partier.   

För att återgå till mitt anförande så är jag personligen av den uppfattning-

en att det stora flertalet som blir tagna för rattfylleri är alkoholister. Man har 

svåra alkoholproblem. Undantag är ungdomar, kanske testosteronstinna, 

som hoppar i bilarna och kör iväg efter festen och som vill bevisa någonting. 

Det talar också för överrepresentationen av män som kör rattfulla.  

Icke rattfyllerister dricker inte så mycket på en lördag att de långt på sön-

dagseftermiddag fortsättningsvis blir tagna för rattfylleri. Icke missbrukare 

blir inte tagna på vardagskväll eller mitt på dagen för rattfylleri. Det är frågan 

om personer med allvarliga alkoholproblem. Vi ska ha detta i åtanke när vi 

diskuterar det här.  

Hur kommer man åt det här problemet? De flesta anför hårdare straff, det 

är det som grejen. Samhället ska gå in och ha en effektiv hämnd mot de här 

personerna som kör. Det är hämndtanken som är det centrala. Det ska också 

skrämma så många som möjligt ifrån det här med rattfylla. 

Det funkar med vanliga människor men för dem som är gravt alkoholise-

rade fungerar inte det här på. Man lever i nuet, man tar inte till sig av sina 

gamla misstag och man har svårt att titta in i framtiden. Det är stundens ingi-

velse som gäller för de här personerna. Det kanske inte har så mycket effekt 

med strängare straff. Vi skulle kunna ha bättre straff, det kan vi vara överens 

om.  

Vissa förslag finns att man skulle beslagta bilen. Man hänvisar till jaktla-

gen. Det är en ganska komplicerad jämförelse i.o.m att i jaktlagen krävs det 

speciella tillstånd för att man överhuvudtaget ska få jaga. Man ska ha exa-

men. Man ska ha tillstånd för att få inneha gevär. Det finns ju inte specialtill-

stånd för att inneha bil och den rätten som kan tas ifrån en. Det gevär som 

man använt vid själva brottet försvinner. Övriga vapen försvinner normalt i 

samband med det här. Man måste sälja sina vapen, man får inte ens rätt att 

inneha vapen. På sikt, med tanke på att beslagta bilen, skulle det vara så att 

man skulle tappa rätten att inneha bil också?  

Upptäckarrisken är viktigt, jag tänker på mitt eget bilkörande. Jag har haft 

körkort i 40 år snart. Jag har blivit stoppad 2-3 gånger i razzia fast jag är väl-

digt ofta ute på vägen. Det är inte ofta som jag har blåst, trots allt. För dem 

som åker fast för rattfylleri så är det knappast första gången de kör i fyllan. 

Man har kört många gånger. Man kanske inte börjar med att köra med 2 

promille i knoppen. Man börjar köra med lite alkohol i sig, en öl, två öl, tre öl 

och så bygger man på. Det börjar med en knappnål och kanske slutar med en 

silverskål. Till slut hamnar man ordentligt på fyllan. 
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Hur ska man få bort rattfylleristerna när de åker fast gång? I Sverige har så 

gott som samtliga kommuner idag anammat Sollefteåmodellen, man har gjort 

utvärderingar också. Sollefteåmodellen innebär att den som åker fast för ratt-

fylleri omedelbart får en hänvisning till behandling av sitt alkoholmissbruk. 

Man förutsätter ifrån polisens sida att man ska ta itu med sitt alkoholmiss-

bruk. Här får man två flugor i samma smäll. Dels blir man av med sitt alko-

holmissbruk och dels blir vi av med några rattfyllerister ytterligare på vägen, 

om man få dem att söka vård och få dem att inse att de har problem. Det är 

ett stort problem som gäller i princip alla missbruk och framförallt alkoholis-

ten, man inser inte att man har problem. Det är en del av symtomen i alkoho-

listsjukdomen.  

En ytterligare åtgärd som borde gälla är att den som åker fast för rattfylleri 

måste ta sitt körkort på nytt. Körkortet ska i princip alltid vara förbrukat. Är 

man så pass korkad att man har inte har förstått att man inte sätter sig i bilen 

och kör påverkad av alkohol så tycker jag också att man ska göra ett nytt da-

taprov och köra upp med en bilskolelärare på egen bekostnad, och visa att 

man faktiskt har förstått detta med körkortet och vet vad det handlar om. 

Vi pratar om att sänka rattfyllerigränsen. Det viktigaste är signalen att 

sänka till 0,2. För mig är 0,2 en kompromiss. Jag skulle hellre ha 0,1 eller 

0,0. Det som har visat sig vara enklast att få ett samförstånd i är 0,2. Därför 

gäller det för mig just nu. Målet med detta är att rikta sig mot ungdomarna, 

att få dem att förstå att man inte ska köra i fyllan. Att man slipper höra sina 

föräldrar diskutera med vänner och bekanta; visst kan du dricka en cognac 

till kaffet efter maten, visst kan du ta en välkomstdrink och visst kan du 

dricka ett och halvt glas vin till maten. Det är inte så lyckat.  

För att korta ner mitt anförande så drar jag igenom det här. Jag anser att 

rattonykterhet införs som brottsrubricering vid 0,2 promille och tidigare 0,5 

som rattfylleri. Jag skulle gärna ha sett det på ett annat sätt. Men för att få så 

många överens som möjligt, att man inte kör påverkad i trafiken överhuvud-

taget, så för den skull så används brottsrubricering. Är det så att det finns en 

enighet för att allt ska vara rattfylleri från 0,2 så omfattar jag naturligtvis 

detta omedelbart.  

För att detta med 0,2 överhuvudtaget ska fungera så måste polisen se till 

att skaffa en precisionsalkometer. Det är obegripligt för mig att man inte har 

kommit till skott med den saken ännu. När man blåser i en precisionsalkome-

ter får man svaret direkt. Det har inte så stor betydelse var den är stationerad. 

Man hade problem med utrymme tidigare, förstod jag. Man kanske t.o.m. kan 

skaffa en mobil mätare som man kan ha med dig i bilen och få svaret direkt 

på plats. Att fara och ta blodprov och besvära läkare sätter polisen sätter bort 

väldigt många timmar på. T.ex. vid en razzia i Eckerö och den tredje chauffö-

ren i bilen som blåser är en rattfyllerist och så är den razzian över. En precis-

ionsalkometer ska vi ha.  

Angående tvång om alkolås, den lagstiftningen borde införas, men för 

dömda rattfyllerister. Ska man få körrätten tillbaka så borde det absolut vara 

så att man ska ha alkolås en tid i all fall. Det är också en påföljd, ett straff i 

sig. Det kanske inte är pengar eller man kanske inte tar tid ifrån den här per-

sonen, men det ska vara jobbigt.  
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Det viktiga med körkortet är att det ska villkoras för att man ska få tillbaka 

det. Man kanske inte bara nöjer sig med att man ska köra upp en gång och 

göra ett nytt prov. Jag anser att om man åker fast för rattfylleri och körkortet 

dras in ska man visa rena levervärden. Är det så att man har spår att miss-

bruk i levervärdena, leverproven är ganska tillförlitliga idag, så ska man 

överhuvudtaget inte ha körkort. Det är också ett led i att man kommer åt 

alkoholismen som kanske är grunden till de grova rattfyllerierna. Nu pratar 

jag om dem som kör mellan 1 och 2 promille. En normal människa är ordent-

ligt packad vid den promillehalten. Redan att man kommer upp till de pro-

millehalterna visar att man har problem.  

Det här läkarintyget ska man inte enbart uppvisa vid enstaka tillfällen. 

Man ska visa upp läkarintyget fortgående. Under två års tid, med längre in-

tervaller, ska man visa upp intyget.  

Jag har pratat om fotboja förut. Det är ett väldigt bra alternativ. Man ser 

till att det blir ett alternativ i stället för villkorligt fängelse. De flesta anser att 

villkorligt fängelse är en stor vinstlott. Man kan vinna pengar på lotteri men 

man kan också få en villkorlig dom. Domen saknar fullständigt vettig praktisk 

betydelse.  

Även tull- och gränsbevakningen kan göra egna rutinkontroller för att upp-

täcka berusade förare.  

Ska man angripa problemet, och framförallt de riktigt ordentligt fulla per-

sonerna, så måste vi hela tiden tänka att vi har att göra med människor som 

är alkoholberoende, många av dem på gränsen till alkoholister fast de inte är 

fullfjädrade. Hur gör man för att få dem att sluta supa? Hittar man svaret på 

den frågan så tror jag att man kommer längre med att hantera rattfyllerister 

här i landskapet. Tack.   

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! För det första vill jag tacka för stödet angående min motion om 

alkolås. Det är väldigt positivt att ltl Åke Mattsson stöder den. 

För det andra var det viktig information som vi fick från ordförande 

för den parlamentariska kommittén för översyn av alkohol- och narko-

tika politiska programmet. Vår ledamot i den här kommittén har efter-

hört om inte informationen har kommit oss tillhanda. Det var väldigt 

bra och på sin plats att ordförande meddelade kommitténs åsikter i den 

här frågan. Man är enhällig om en sänkning till 0,2. Det var bra att vi 

fick den informationen. Tack för det.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Vi var överens redan tidigare. Det är ganska viktigt 

att man lyfter fram den biten. Vi har berört den här biten ganska myck-

et. Det är ett stort bekymmer med rattfylleriet. Ungdomar har en ganska 

nonchalant inställning till detta. Vi är helt överens i den här frågan. 

När det gäller alkolås så tycker jag att det är de som har kört i fyllan 

som ska belastas med alkolås. Det är ett litet straff i sig att hålla på att 

bråka med alkolåset. Om man tar körkortet av dem som behöver ha det 

för att ta sig till sitt arbete, om det är första gången man åker fast, det 

kan leda till att man blir utslagen, man bli missbrukare och försvinner 

bort från samhället. Med tanke på våra framtida pensioner är det viktigt 

att så många som möjligt är kvar och är produktiva i det här samhället. 
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Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Produkter och konkreta beslut eller skrivningar i från nämnda 

kommitté har lyst med sin frånvaro. Det här är en skrivning som man 

ändå tillsammans har lyckats komma med. Hur ska man tolka det här 

mottagandet av den parlamentariska kommitténs skrivning angående en 

sänkning från 0,5 till 0,2 i och med att lagutskottet har valt en annan 

väg? Lagutskottet talar om en bot istället för att man sänker till 0,2. Hur 

tolkar ltl Åke Mattsson det mottagandet som man har fått i regeringen? 

Vilken direkt respons har man fått på den parlamentariska kommittén 

skrivelse?  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Nu fördjupade vi oss inte så mycket i diskussionen i 

den parlamentariska kommittén angående olika straffgränser. Det cen-

trala i det här sammanhanget är att komma ut med budskapet att det är 

förbjudet att köra bil påverkad, att man överhuvudtaget inte ska dricka 

när man kör. Därför måste man få gränsen sänkt, det är för högt när 

man kör med 0,5. Det är en allmän signal. Huvudsaken är att man får 

bort den.  

För mig personligen hade jag varit nöjd om man från lagutskottet 

hade varit väldigt tydlig med att det bara är 0,2 som gäller och ingenting 

annat, eller ännu hellre 0,1. Men om man känner att det är så svårt att 

komma framåt med 0,2 och få det till rattfylleri, så är en medelväg det 

bästa så att vi kommer framåt i den här frågan och att vi inte står och 

stampar på stället.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Talman! Med anledning av ett tidigare replikskifte mellan mig och ltl 

Åke Mattsson så nu pratade ltl Åke Mattsson om fördelen med att införa 

begreppet rattfylleriförseelse. Jag sade i mitt anförande att jag har 

kommit fram till att jag kommer att stöda utskottets betänkande där den 

här biten finns. Jag förstår kanske ännu mindre det synnerligen hätska 

utfallet i den senaste diskussionen eftersom jag just lyfte fram den här 

biten. Dels att jag står bakom utskottets betänkande till den här delen 

och att jag dels gärna ser att man gör mera kraftfulla åtgärder som till-

sammans skulle kunna leda till att man får konkreta resultat av de åt-

gärder som man vidtar. Det vore väl konstigt om ltl Åke Mattsson var 

emot att man skulle nå resultat. Det var det som jag pratade om i mitt 

anförande här senast och som jag fick det synnerligen hätska svaret på.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! I de här frågorna så är jag ofta ganska engagerad. Det 

är möjligt att det blev mer hätskt än vad jag avsåg att det skulle vara. Jag 

vill lyfta fram det raljerande kring att det inte finns någon anledning till 

att sänka, man kan gå med på det för fridens skull och man lyfter fram 

väldigt många argument för att det inte har någon betydelse att sänka 

från 0,5 till 0,2. Det var egentligen det underförstådda budskapet i ltl 

Johans Ehns anförandet. Att detta inte har någon betydelse, att det är 
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viktigare åtgärder som man kommer framåt med. Det kanske jag håller 

med om. Men, för att man ska kunna gå fram på något annat område så 

måste man vara överens om det finns vissa områden som ska vara 

nyktra; arbetslivet, trafiken, skolan, graviditeten och idrottslivet osv. 

Man tar en sådan gräns och håller den. Men om man inledningsvis ska 

prata om att det inte är så noga med 0,5 eller inte så det förstår jag inte.  

Ltl Johan Ehn, replik 

 Talman! Jag inledde mitt anförande med att säga att jag har gått in för 

att stöda utskottets betänkande. I utskottets betänkande finns just den 

biten som ltl Åke Mattsson själv nu lyfte upp. Sedan kompletterade jag 

ytterligare med att säga att jag inte ser det som de enskilt största och 

viktigaste bitarna för att åstadkomma en förbättring i trafiken. Jag såg 

ett antal andra åtgärder som också behöver göras, precis på samma sätt 

som man ser i utskottets betänkande. Därför vill jag i den här repliken 

lyfta fram detta. Ltl Åke Mattsson lyfte också i sitt anförande fram att 

rattfylleriförseelse kunde vara en väg framåt. Jag förstår ännu mindre 

varför man då hetsar upp sig på det här sättet. Det känns som att repli-

ken kanske inte riktigt gällde mitt anförande, utan någonting som påsk-

revs utgående från vad man tror att någon annan säger. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det kan ligga ganska mycket i det som ltl Ehn säger. 

Utgående från våra tidigare diskussioner kan man ha en förutfattad me-

ning om vad som sades, det kan jag gå med.   

Kanske jag reagerade mot det här raljerande mot 0,5 som man säger 

att inte har någon betydelse.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Vi har ju haft många och intressanta diskussioner här i plenum 

rörande trafiksäkerhet, promillegränser och alkolås. Nu fortsätter den här 

debatten ytterligare under dagen. Det visar på att det finns ett starkt engage-

mang från den åländska politikerkåren i de här frågorna. Jag är också väldigt 

glad över trafikministerns närvaro. Kanske vi nu kan få besked om vad som 

väntar? Och hur hon och regeringen ser på den här problematiken och vad 

man anser om lagutskottets betänkande?  

För socialdemokraterna är en sänkning av promillegränsen ett sätt att för-

ändra attityder och beteenden. Det behövs också andra åtgärder, precis som 

föregående talare påpekade. Vi har hört här ifrån talarstolen gång efter annan 

att knappast bryr sig inbitna rattfyllerister om vare sig upplysning, attityd-

fostran eller skärpta promillegränser. Jag tror att ett obligatoriskt alkolås 

skulle kunna vara en bra men tuff lösning för dem som vid upprepade gånger 

åkt fast för rattfylleri. Men alkoholister är ju bara en av de målgrupper som 

man ska rikta in sig på när det gäller att förändra beteenden beträffande att 

dricka och köra bil. 

En stor grupp som däremot är mottaglig för både information, attitydfost-

ran och sänkta promillegränser är unga blivande och nya bilförare. Det är 

ungdomar mellan 18 och 24 år som står för 30 procent av de alkoholrelate-
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rade trafikolyckorna. Det behövs verkligen en hel rad kraftfulla och mål-

gruppsinriktade åtgärder om vi ska få bort den största delen av de berusade 

från våra vägar. Det tror jag att vi kan vara enig om.  

Andelen rattfulla ökar, åtminstone enligt den statistik som jag har tagit del 

av både från Sverige och från Finland. I Sverige var 42 procent av de bilförare 

som körde ihjäl sig, år 2006, påverkade av alkohol. Under 90-talet var det 

cirka 20 procent så det har ökat. I Finland ser statistiken ut på samma sätt. 

Dödsfallen i rattfylleriolyckorna har ökat med 14 procent de senaste åren.  

Det svenska vägverkets pensionerade expert i alkoholfrågor, Hans Laurell, 

som fick före detta minister Runar Karlsson och ltl Sirpa Eriksson att delta i 

den här första ”promillemiddagen” i Mariehamn 2008, han menar att en av 

orsakerna till detta är att polisen och Vägverket inte har tagit sitt ansvar. Man 

har färre blåskontroller, man gör mindre insatser för att påverka ungdomar-

na. Man måste berätta gång på gång om riskerna med att köra berusad. 

Hans Laurell påpekar i en artikel i tidningen Alkohol och Narkotika att 

man måste ta itu med alla som har alkoholproblem, även de som åker fast 

med lägre promillehalter, och inte bara de som åker fast för grovt rattfylleri 

och har över 1 promille alkohol i blodet. Han menar att i princip alla som er-

tappas berusade i trafiken borde genomgå kontroller för att bevisa att de inte 

har alkoholproblem. Jag tycker att det här är ett intressant resonemang som 

skulle kunna vara värt att testa på Åland.  

Något som vi absolut också måste testa på Åland är att påverka ungdomar-

na. Här tror jag att det måste vara samverkan mellan många olika aktörer, 

både från landskapets trafiksäkerhetskonsulent, polisen, försäkringsbolagen 

och från Power Club. Tänk att ta ut representanter från de olika brandkårerna 

till skolorna, speciellt Jomalas frivilliga brandkårer som är specialiserade på 

trafikolyckor, att ha körkortutbildning för mopedförare i högstadiet, det finns 

massor med saker man kan göra. Jag anser att det är dags att man tar itu med 

det.  

Lagutskottet föreslår nu att landskapsregeringen borde överväga att införa 

begreppet rattfylleriförseelse för dem som har mellan 0,2 och 0,5 promille al-

kohol i blodet. Nej, det tycker jag att är att förminska och mildra handlingen. 

Då kan det ta udden av den effekt som skärpta promillegränser bör sträva ef-

ter.  

Bästa regering, gör inte som lagutskottet föreslår! Ta en sänkning av pro-

millegränsningen på allvar.  

Jag anser också att landskapsregeringen absolut bör överväga att införa 

obligatoriskt alkolås för de förare som vid upprepade tillfällen har åkt fast för 

rattfylleri. Att som lagutskottet föreslå att man bara rekommenderar att in-

stallera alkolås tror jag knappast är speciellt verkningsfullt.  

Jag hoppas verkligen att en majoritet här i lagtinget följer sitt hjärta och 

sitt förnuft och stöder förslaget om att motionen nummer 36/2207-2008 ska 

godkännas. Tack, herr talman. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag vill påminna om att lagutskottet har fört ett resone-

mang där vi bl.a. konstaterar att attitydförändringarna med 0,2 är posi-

tiva, att olyckor minskar och att landskapsregeringen i sitt omsorgsfullt 

beaktade lagstiftningsarbete ska överväga om man ska ha olika straff-

gränser. Det kvarstår oberoende av vad som händer med motioner och 
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förslag. Det är lite väl att påstå att lagutskottet här kommer med något 

pang-på-förslag att gör si och gör så. Vitsen är ju att man för ett resone-

mang för att övertyga så många som möjligt på det man tror. Det är 

parlamentarism och demokrati.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Lagutskottet har fört ett resonemang som jag inte tycker att leder till nå-

gon positiv utveckling av det här. Jag tycker att vår motion är mycket 

bättre. Jag föreslår att regeringen och lagtinget i första hand lyssnar på 

mig.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det här är ju rena rama advokatyren. Det viktiga är ju att 

vi får bukt med alkoholproblemen i trafiken. Då kan man gå fram på 

olika sätt. Det finns ingen enhetlig åsikt. Det finns ingen rätt auktoritet 

som säger hur det ska vara. Därför tycker jag åtminstone att om man för 

ett resonemang som håller ihop så är det bättre att man kan överväga 

vissa saker. Hur det sedan blir i salen får vi se. Det är ju inte färdigt på 

något sätt.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Man kan föra hur mycket resonemang som helst. Det viktigaste är att vi 

nu skrider till handling och tar ett beslut och säger hur vi vill att det ska 

se ut och hur det ska genomföras så att vi ger ett uppdrag till landskaps-

regeringen att komma med åtgärder. Vi kan inte bara fortsätta att vänta 

och se och låta andelen rattfulla öka på våra vägar. Vi har ett ansvar och 

vi ska ta det ansvaret idag.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Ltl Aaltonen säger att olyckorna ökar i Sverige och har 

ökat de senast åren, vilket är helt rätt. I Sverige införde man just den åt-

gärden som ltl Aaltonen vill, man sänkte till 0,2. Trots det, sedan 1999, 

har de alkoholrelaterade olyckorna ökat. Läser man vidare i statistiken 

så ser man att medelhalten i alkohol vid utandningsluften, av dem som 

orsakar trafikolyckor, är 1 promille. Vid dödsolyckor är det 1,5 promille. 

Det är inte något problem mellan 0,5 och 0,2. Det är inte de som orsakar 

trafikolyckor och det är inte de som är med i alkoholrelaterade olyckor. 

Det är de som har över 1 promille och framförallt de som har över 1,5 

promille. Jag tycker att man ska sätta fokus på dem som är grovt ratt-

fulla, inte på dem som har mellan 0,2 och 0,5, vilket ltl Aaltonen vill.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Här delar vi inte åsikter. Vi kan konstatera att de alkoholrelaterade 

olyckorna ökar, både i Finland och i Sverige. Men det är lättare att 

komma undan med att köra berusad när det görs färre blåskontroller. I 

Sverige har man bara genomfört 25 procent, en kvarts miljon blåskon-

troller istället för 1 miljon som vägverket hade som målsättning. Det be-

hövs många åtgärder. Man kan inte ta bort resurserna från övervakning-

en. Det var lätt för folk att köra berusade. Jag tycker att mitt resone-
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mang inte utesluter att det är ett sätt att få ner andelen rattfulla på 

vägarna.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Ltl Aaltonen, ditt resonemang funkar inte heller riktigt 

hela vägen. Det blir inte flera rattfyllerikontroller för att man sänker till 

0,2. Jag håller fullständigt med dig om att det borde vara mycket mera 

blåskontroller på våra vägar, gärna dagligen för min del. Det ska vara 

nolltolerans när det gäller alkohol i trafiken. Antingen ska det vara 0,0 

eller 0,5 som jag resonerade tidigare. Jag återkommer om det i mitt an-

förande. När det gäller trafikolyckorna i Sverige så kan man konstatera 

att man också har sänkt till 0,2. Då har man satt fokus på fel åtgärd. 

Man kanske borde titta på någonting annat som man t.ex. har gjort i 

Belgien eller Tyskland. Där har man gått in med mycket hårdare mark-

nadsföringskampanj som säger att man inte ska dricka alkohol köra bil. 

Lagstiftningsåtgärder är inte de enda åtgärderna. Det kan finnas mycket 

andra mer effektiva åtgärder. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Här delar jag samma åsikt som ltl Karlström. Jag säger också i min mot-

ion att vi måste ha många olika åtgärder. Att ha sänka promillegränsen 

har en dämpande effekt men det måste också till andra åtgärder. I Ita-

lien har man ett poängsystem, om man kör för fort eller om man kör fel i 

trafiken som får man en poäng. Efter tre poäng så dras körkortet in. Det 

finns säkert olika saker som kan genomföras här också. Att sänka pro-

millegränserna både för rattfylleri och grovt rattfylleri är ett led i åtgär-

derna för att förbättra trafiksäkerheten på Åland.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Gun Carlson 

Herr talman! Vi har redan sagt det här, och jag har redan i en replik sagt när 

vi behandlade det här förra gången, att centergruppen stöder lagutskottets 

betänkande. Lagutskottet behandlar ju alla motionerna mycket grundligt men 

också förkastar dem positivt. Det är bäst om man inte bryter ut enskilda frå-

gor i det här sammanhanget utan att man låter landskapsregeringen komma 

med en helhetslösning och inte lösryckta beslut. Jag tror åtminstone att om 

man tar en lag om någon förändring och en annan lag om en annan föränd-

ring enligt förslagen så kommer det bara att försena och försinka hela hel-

hetsgreppet, som jag tycker att man bör ta om trafiken.  

Det är ju trafiksäkerhet som vi talar om. Jag hör till dem som kör bil alla 

dagar. Jag kan inte vara utan bil. Jag har inte någon att lämna ratten till om 

jag själv vill dricka någonting. Jag säger verkligen att jag inte vill möta en 

rattfyllerist på vägen, det tror jag inte någon vill. Vi är säkert väldigt överens 

om det. Det betyder att man måste fundera på det här.  

Jag är också medlem i den parlamentariska kommittén för alkohol och 

narkotika. Där togs beslutet om att 0,2 promille skulle vara gällande och det 

har landskapsregeringen informerats om. 

Det är naturligtvis viktigt att man göra någonting. Vi måste göra någon-

ting, det är jag också övertygad om. Ett helhetsgrepp, som jag efterlyser och 
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som jag hoppas att man med utgång från lagutskottets betänkande kommer 

till, är att man också sänker promillegränsen för grovt rattfylleri. 

Man måste också se över promillehalten för båttrafiken när det gäller ro-

derfylleriet med tanke på de stora båtar som man ser på sjön på somrarna 

och som ligger i gästhamnarna. Inte är det ju rätt att man i princip får vara 

hur berusad som helst och framföra sin båt. Man kan ställa till mycket be-

kymmer med det.  

I en sådan här framställning tycker jag också att man ska se över straffsat-

serna, som bör höjas. Nog är det lite svagt när man som rattfyllerist bara få 

lite böter, möjligen blir man av med körkortet någon tid, lite längre än om 

man kör för fort, men inte mycket mera. Inte är detta några verkliga straff. 

Frågan om alkolås är värt att utreda. Man hänvisar också till det i betän-

kandet. 

Det fanns också en motion om att förverka bilen som tydligen anses vara 

svårt eftersom man då inskränker äganderätten. När det gäller jaktbrott, då 

tar man ju gladeligen geväret av folk. Man går också där emot äganderätten. 

Jag menar inte att jag tror på detta med förverkande av bilen, men man kan 

ändå titta lite på det här. Det måste naturligtvis också funderas på. 

Jag skulle gärna vara med om en ännu lägre promillehalt för dem som har 

nya körkort. Första året skulle kunna vara om inte noll, man kanske inte kan 

ha noll promille, men ännu lägre. Det är många av de här första års körkorts-

innehavare som skapar mycket problem.  

Allt detta tycker jag att borde göras i en och samma lagframställning så att 

man verkligen får en bra lag ur trafiksäkerhetssynpunkt. Naturligtvis vill vi 

också ha en lag som verkar preventivt mot alkohol- och droganvändning, 

visst är det ju så. Tack för det.   

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är sällan vi hör så här gedigna och breda debatter och 

motioner som behandlar detaljer i vårt samhälle. Det är nog så viktiga 

detaljer. Man får uppfattningen av den här debatten att vi är på väg att 

fatta några beslut. Kollegan Carlson sade att vi ska akta oss för att fatta 

några beslut nu i delfrågor. Min uppfattning är att vi inte för någon så-

dan diskussion. Det är inte någon framställning som vi har på bordet. 

Det här är en riktlinje som de 30 ledamöterna, var och en för sig, ger till 

landskapsregeringen för vidare beredning. Det är inte några beslut utan 

man tillkännager sin personliga uppfattning i frågan om hur den här 

lagstiftningen framöver borde se ut och ändras. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag har inte någon avvikande åsikt om det. Jag talar om 

att lagutskottet har gått igenom de här motionerna, behandlat dem och 

kommit med ett betänkande. Det är ett bra betänkande som beaktar alla 

de här frågorna. Centern stöder lagutskottets betänkande såsom det lig-

ger, där all de här sakerna ingår på olika sätt.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag hörde det. Det är kanske det som jag också lite funde-

rar på. Inom vår lilla grupp här på tre personer så har vi våra personliga 

åsikter som skiljer sig ifrån varandra. Jag har svårt att se att man skulle 

fatta gruppbeslut i sådana här frågor. Tydligen har centern gjort det. 
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Man har fattat ett gruppbeslut om att man sitter stilla i båten när lagut-

skottet har kommit med sitt betänkande i de här frågorna. Jag vet att det 

inom centergruppen finns andra åsikter också. Vissa vill sänka den här 

promillegränsen vid en kommande lagstiftning och vissa vill ha andra 

åtgärder. Jag undrar om man fattar gruppbeslut i det här ärendet?  

Ltl Gun Carlson, replik 

Vi har i centern varit överens om att vi faktiskt tror att det är bättre att 

få en lagframställning som beaktar helheten istället för att ta lösryckta 

beslut i de tre gällande olika motionerna. Det är naturligtvis fritt för var 

och en att göra vad man vill. Inte har jag sagt att någon annan behöver 

göra någonting. Jag berättade bara hur vi har diskuterat i centern. Det 

är klart att vi inom centern också har olika synpunkter på vad som är 

viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt och vad som kommer att ge de verk-

liga effekterna. Det är också klart. Men får vi då en lagframställning som 

tar itu med de här frågorna så måste ju i sinom tid en lagframställning 

komma på bordet här. Om inte förr så ska det diskuteras.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Plenum avbryts härmed och återupptas kl. 13.00. 

Talmannen 

Plenum fortsätter. 

Ltl Mika Nordberg 

Talman! När det gäller alkohol så är jag för en nolltolerans. Alkoholförtäring 

och bilkörning hör inte ihop. "Nej tack, jag kör " är inte någon giltig ursäkt att 

avstå från champagne, ett glas vin eller en öl vid middagar, bjudningar eller 

andra festliga tillfällen. För att få bukt med det alkoholanvändning i samband 

med bilkörning behövs en attitydförändring i samhället. Vi behöver få en för-

ändring i attityderna. Idag kan man bra bjuda sina vänner på ett glas öl i 

samband med lunchen fast man vet att de kanske kommer till lunchen med 

bil. Om vi får en sänkning till 0,2 promille så kan man inte göra det längre. 

Folk avstår från att förtära alkohol i samband med bilkörning. 

Den som vill ta ett glas vin på en restaurang har också råd att åka taxi hem. 

För den gruppen tycker jag inte heller att det är ett problem. 

När det gäller att lagstifta om de här svåra sakerna som att sätta en promil-

legräns, sade en väljare åt mig; det är förmodligen så att de som sitter i lag-

tinget själva är rädda att åka fast med 0,49 promille.  

Man talar också om frihet, individens frihet. Om vi bortser ifrån dem som 

sitter i lagtinget, att det inte är för deras skull som vi ska ha 0,50. För vems 

skull är det? Är det vår granne som vi ska ha rätt att köra med 0,49 i pro-

mille? Är det läkaren som ska åka till jobbet? Är det kassörskan? Är det frisö-

ren? Eller är det elektrikern? 

Att sänka promillegränsen till 0,2 gör att vi får en attitydförändring till bil-

körning och alkoholkonsumtion. Det är det enda som kan medföra en föränd-

ring. Allmänheten måste inse att bilkörning och alkohol inte är bra.  

Den andra motionen, som gäller alkolås, tror jag också att det är bra att 

domstolen ges möjligheten att döma ut det straffet. 
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 Jag tror också på att beslagta bilen vid upprepade grova rattfylleripro-

blem, som ltl Fredrik Karlströms motion tar upp. Det kommer att synas i sta-

tistiken. 

Jag vill därmed säga att om vi ska få en förändring så behöver vi sänka, 

promillegränsen till 0,2.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Det har varit en lång och intressant debatt. Lagutskottet läm-

nade sitt betänkande i april. Idag den 28 september, när Arja och Leonard 

har namnsdag, tänker jag skriva i min dagbok; gjorde en pudel, om vi inte här 

på Åland ska kalla det någonting annat. Jag hoppas att med mig kommer ni 

andra pudlar, det får vi se. 

Jag ser frågan så här, och jag har sagt det tidigare i debatten, det finns 

mycket som talar för 0,2 promillegränsen. Det finns mycket som talar för al-

kolås. Det är en debatt som pågår i Sverige och i Finland och också på andra 

håll i världen. Det är någonting som landskapsregeringen har talat om att de 

ska göra. Jag vet inte hur det är med resurser. I utskottet har vi erfarit att 

man har långtgående förslag i den här riktningen.  

Hur kan man då tänka sig att jag som ordförande för lagutskottet skulle 

ändra mig? Ja, det är inte så märkligt. I det enhälliga betänkandet har vi skri-

vit om vikten av attitydförändringar och vikten av att försöka göra någonting 

åt olyckor, svåra olyckor och ungdomar som kör alkoholpåverkade. Vi har 

också under resans gång sedan april kunnat konstatera att alkolås är någon-

ting som man försöker använda som en metod. Utskottet påpekar också att 

det är viktigt med helhetssynen, att man ser behandlingar i det här. Man kan 

säga att motionerna inte går tillräckligt långt. Men å andra sidan, vad är en 

motion? Det är ett uppdrag till landskapsregeringen. De här motionerna är 

uppdrag till landskapsregeringen.  

Detta med fordonsförverkande är vi liberalerna inte för. När det gäller de 

andra två motionerna kan vi tänka på ett annat sätt.  

Jag vill också, med hänvisning till ett tidigare replikskifte, säga att 

ingalunda tar vi den enkla lösningen och skriver 0,2 och alkolås i lagen och 

tror därmed att frågan är löst. Man behöver överväga straffbestämmelser, 

precis som utskottet säger. Ska det vara förseelse? Ska det vara grov gräns vid 

0,8, 1,2, 0,5 eller vad ska det vara? Ska det vara regler för roderfylleri? 

Det här är en uppmuntran till landskapsregeringen att den här debatten 

finns på flera olika håll i samhället. Finns det här önskemålet? Finns tron på 

att vi kan göra det bättre? Ltl Åke Mattsson hänvisade till den parlamenta-

riska kommittén som länge har diskuterat i den här riktningen. 

Vår politiska linje har vi tagit fasta på i utskottet på sätt och vis. Vi har 

också sagt att detta ganska mycket är en samvetsfråga där var och en får säga 

sitt. 

Det är ju så i det parlamentariska spelet, när det gäller framställningar från 

landskapsregeringen och den parlamentariska förankringen, att det finns 

vissa spelregler. Jag har själv varit ganska angelägen som utskottsordförande 

att följa spelreglerna och försöka få enighet i frågorna. Jag har bedömt det för 

min del att i sak är vi eniga om vilket uppdrag landskapsregeringen antingen 

ska ta på sig eller som vi ger ifrån lagtinget. Om vi röstar om det här kan jag 

inte säga annat än att så här långt för min del, och vad vi har diskuterat i 
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gruppen, så är vi beredda att stöda de motioner som berör alkolås och sänk-

ningen av promillegränsen till 0,2.  

Debatten går ju vidare. Vi är mottagliga för argument in i det sista, som 

vanligt. Det här är vår övertygelse just nu. Vi tror att vi gör samhället en 

tjänst. Vi gör också människorna som missbrukar och kör med alkohol i sig 

en tjänst på sikt.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Jag vill verkligen tacka lagutskottets ordförande som kommer med gläd-

jande nyheter. Det är väldigt sympatiskt, trevligt och ovanligt att ett re-

geringsparti gör en pudel eller kommer till insikt och ändrar sin åsikt. 

Jag tror att den här frågan om en sänkt promillegräns har mognat under 

ett halvårs vilande här i lagtinget. Jag tror att det finns ett starkt stöd 

bland den åländska befolkningen för en sänkning till 0,2 promille. Jag 

tycker verkligen att det här är ett sunt och nyktert beslut. Jag hoppas att 

det håller ända till omröstningen. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag vill ju inte ta på mig äran eller ansvar som lagutskot-

tets ordförande. Det är gruppen och befolkningen som vi har fört en dia-

log med och kommit till den här uppfattningen. Det är ingenting märk-

värdigt med det. Det är inte jag som har tvingat någon och tänker inte 

göra det heller. För mig har det varit besvärligt att som lagutskottets 

ordförande ändra ståndpunkt. Jag kan också konstatera att min sakliga 

ståndpunkt inte har ändrats särskilt mycket. Nu handlar det om formen 

för hur vi förmedlar våra åsikter till lagtinget och inte att 0,2 promille 

skulle vara en bra gräns och att alkolås kan för många människor med-

föra en bättre situation.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Oberoende av vilka bevekelsegrunder som ligger bakom det här beslutet 

om att stöda en sänkning till 0,2 promille så tycker jag att det är hed-

rande av lagutskottets ordförande att nu stå upp och gå ut och säga att 

hela gruppen står bakom denna nya vändning som det här ärendet har 

tagit sig. Tack.  

Ltl Olof Erland, replik 

Ja, jag hoppas att gruppen står bakom. Så har vi diskuterat, om inte nå-

gon här i salen kommer med argument som gör att vi tänker om, men 

det tror jag väl ändå inte. De här motionerna som vi diskuterar nu är ett 

uppdrag till landskapsregeringen. Det är fortfarande så att det finns jobb 

med straffbestämmelser, det finns ett jobb med helhetssynen och det 

finns jobb med andra åtgärder osv. Jag hoppas och tror att landskapsre-

geringen kommer med en framställning som tar upp den här helheten.  

Jag vill ta mig friheten att, i den här repliken, referera till ltl Gun 

Carlson som just sade de här sakerna, men hänvisade då till ett annat 

gruppbeslut. I sak är det inte någon större fråga för den liberala grup-

pen.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Det är en uppfriskande morgon som vi redan har 

haft. Om det här fortsätter blir det bara bättre. Vi kan diskutera saker 

och ting i helt nya ljus i takt med att solen har förändrat sitt läge i hori-

sonten. 

Låt mig säga som så, det är heller inte någon större sak för centern, 

inte heller någon större sak för mig personligen, att se på den här pro-

millegränsen i lite nya ljus. Särskilt i och med att utskottets betänkande 

motsvarar exakt det som utskottets ordförande Erland nu argumenterar 

för, dvs positiv till 0,2. Vi kommer att se mycket avslappnat på det här. 

Jag kan lova er alla att det inte är någon regeringskris som uppstår till 

följd av den här pudelsvängen. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Nu var det inte jag som hade repliken. Jag kanske skulle 

ha ställt den frågan och nu fick vi ju det svaret. Jag är nöjd.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Veronica Thörnroos 

Herr talman! Värderade ledamöter i lagtinget! Jag kan konstatera att det här 

är en debatt som har glöd, det här är den debatt som har engagemang. Det 

här är också en debatt som lite delar partierna i sina synpunkter på hur frå-

gan ska hanteras. 

Jag har framför mig en broschyr, Infopaketet av trafiknykterhet, där säger 

man: "Enligt razziaforskningen har trafiken 1 bilist av cirka 600 en alkohol-

halt i blodet som överskrider gränsen för rattfylleri, dvs 0,5 promille. Av de 

rattfulla är över 60 procent storkonsumenter av alkohol. 1/3 har diagnosti-

serats med sjukdomen drogberoende. Rattfyllerister kör oftast under stark 

berusning. Över hälften av dem som åker fast gör sig skyldig till grovt ratt-

fylleri. I flera undersökningar har det konstaterats att alkoholen ökar 

olycksrisken. Risken växer trefaldigt då alkoholhalten i blodet stiger till 0,8 

promille och fyrtiofaldigt då halten stiger till 1,5 promille."  

Det här är förstås inte acceptabelt. De av er som har hunnit läsa de lokala 

bladen noggrant så märkte att det fanns en notis där det stod om en person 

som hade åkt fast för grovt rattfylleri. Efter sedvanlig undersökning hade per-

sonen "släppts" på fri fot för att ytterligare några timmar senare åka fast för 

grovt rattfylleri. Det här är alltså fullständigt oacceptabelt. Jag kan meddela 

parlamentet att landskapsregeringen delar er syn att detta inte är acceptabelt.  

Vad gör vi då för att nå konkreta resultat? Min uppfattning är att det krävs 

ett helt batteri av åtgärder för att kunna stävja alkoholmissbruket i trafiken. 

Det första gäller attityder. Attityder skapas i tidiga ungdomsår. Jag tror att 

vi kan se ett negativt resultat på grund av, för det första, att polisen inte har 

haft tillräckligt med resurser för att kunna arbeta förebyggande. För det 

andra, att vi på trafikavdelningen har haft tjänsten som trafiksäkerhetskonsu-

lent obesatt. Jag säger precis som det är, men nu har vi tjänsten besatt. 

 När det gäller attityder speciellt riktade mot barn och ungdomar går arbe-

tet i gång med ny fart.  

Hanteringen idag av rattonyktra tar ungefär två timmar i anspråk från det 

att personen åker fast en kontroll, förs till sjukhuset för blodprovstagning och 
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pappersexercis påbörjats och slutförts, förutsatt att man är på fasta Åland 

annars tar det avsevärt mycket längre tid. Man kan räkna att det tar ungefär 

två timmar. Det tar samma tid oberoende vad blåsprovet visar. Den byråkra-

tiska hanteringsprocessen är ytterst tidskrävande.  

Jag skulle också helt kort vilja nämna någonting om bestraffning. Vem är 

det som ska bestraffas när någon åker fast för rattfylleri? Enligt mitt sätt att 

se det är det helt förkastligt att göra en bestraffning som inte bara riktar sig 

mot individen utan även mot hela familjen. De flesta rattfyllerister är män 

och familjeförsörjare. De som bor på landsbygden och tvingas ta sig fram 

med hjälp av egen bil och inte kan använda kollektivtrafiken, det gör att be-

straffningen slår ut över hela familjen. Jag tycker inte att det är okej.  

Vad ska vi då göra ifrån landskapsregeringens sida? Ja, vi kan ta till oss 

den information som finns i hemställningsmotionerna. Vi tar naturligtvis till 

oss det som lagutskottet har skrivit. Vi tar naturligtvis till oss den information 

som kommer här i lagtingssalen och processar sedan fram ett lagförslag som 

kommer hit till lagtinget för ställningstagande. Min målsättning är att det 

förslaget ska kunna lämnas innan vår mandatperiod är slut.  

Den stora frågan blir nu; vill trafikministern ha 0,2 promille eller vill tra-

fikministern ha 0,5 promille? Vad vill trafikministern? Jag har tidigare varit 

en kraftig motståndare för en sänkning till 0,2. Jag anser att när man har be-

gränsade resurser, vilket vi de facto har i vårt samhälle, så ska resurserna rik-

tas mot den grupp som gör störst skada. Störst skada gör den som har mest 

promille i blodet. Det är den personen som är den största faran ute på vägar-

na. Men, jag har noggrant lyssnat av vad ni säger här. Jag kommer också att 

följa er omröstning. Jag är beredd att ompröva mitt beslut om det finns en 

övervägande majoritet som står för det.  

När det sedan gäller en sänkning av grovt rattfylleri till 0,8 tror jag också 

att det kan vara en klok väg att vandra.  

Jag skulle också vilja nämna någonting som ingen av er egentligen har be-

rört, inte till den del som jag har haft möjlighet att följa debatten. Det gäller 

droger. Alkoholen är ett verifierat problem i trafiken. Droger kommer allt 

mera. Jag pratar om cannabis, ecstasy, metadon etc. Hur vi ska hantera det 

kommer vi också att behöva fundera vidare på inom landskapsregeringen. Ni 

känner säkert alla till att de flesta alkoholmissbrukare också har ett bland-

missbruk bakom sig. Det är tabletter som innehåller bensodiazepiner, lug-

nande mediciner. Det i kombination med alkohol kan ge oanade effekter och 

kan också förstärka alkoholens påverkan på människan. Det är också någon-

ting som vi kommer att arbeta vidare med i det här lagförslaget. Tack.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag hörde att två timmar, när det gällde hanteringen av en 

person som har gjort ett allvarligt lagbrott och som riskerar andra 

oskyldiga människors liv, betraktades av ministern som mycket. För mig 

är det väldigt lite. 

Jag hörde att ministern sade att det inte är rimligt att bestraffa famil-

jeförsörjare, underförstått om de kör med alkohol i blodet. T.ex. med 0,2 

promille så kan man då förtära fyra flaskor mellanöl, eller tre glas vin 

och ge sig ut och köra. Är man då familjeförsörjare så är det inte rimligt 

att man bestraffas. Vad betyder det här uttalandet från ministerns sida? 
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Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, herr talman! När det gäller beredningstiden så betyder det att om 

vi har en gräns på 0,2 och om vi inte gör om vår lagstiftning till strafför-

seelser så betyder det att den första som fastnar och blåser 0,22, innebär 

en byråkratisk hanteringstid på minst två timmar. Samma tid som om 

en person blåser 1,59 eller 2,03, det var detta jag avsåg.  

När det sedan gäller bestraffningen, vilket det de facto är frågan om, 

så är min önskan att bestraffningen ska nå den som är skyldig, den som 

har utfört gärningen. Att tala om att beslagta bilen eller någonting annat 

tror jag inte låter sig göras. Därför att en sådan bestraffning slår mera på 

dem som finns i familjen än vad det gör mot den som de facto har utfört 

brottet. Jag vill tillstå att det här är komplexa frågor. Det kräver en hel 

del innan vi har bestraffningen klargjord.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag delar den uppfattningen om att bestraffningen ska 

följa de principer som vi har i gällande lagstiftning. Nu talar vi om olika 

nivåer på när man ska straffas, enligt vilken bedömning. 

Jag kan inte komma ifrån frågan när det gäller den så kallade långa 

tiden på två timmar för att behandla en brottsling som har brutit mot en 

av de centrala trafiksäkerhetsstadgarna. Om man har druckit fyra flas-

kor mellanöl de närmaste 3-4 timmarna eller tre glas vin och ger sig ut 

och kör bil på våra landsvägar, så är behandlingen lång om den är 2 

timmar? Jag förstår inte resonemanget. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, herr talman! Jag försöker klargöra att en sänkning av promillehal-

ten från 0,5 till exempelvis 0,3 gör att en person som blåser 0,3 kommer 

att föras till sjukhus för blodprovsprovtagning och hela den administra-

tiva processen kommer att sättas i gång. Då ifrågasätter jag om det är så 

klokt att om man i en razzia tar den första som blåser 0,3 och sedan 

hamnar man att avbryta hela razzian och ta den personen för vidare 

undersökningar, medan man har ett stort antal som, åtminstone teore-

tiskt sett, har en högre promillehalt och de passerar. Jag ser att ltl Roger 

Jansson ser bedrövad ut. Men vi är eniga i sak. Vi får reda ut detta efter 

replikskiftet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Det kräver ett helt batteri av åtgärder säger minister 

Thörnroos. Hon säger att hon ska ta till sig åsikterna som har kommit 

fram här i lagtinget. Det känns ändå som om ingenting har hänt från re-

geringens sida. Det här är tredje dagen som vi debatterar det här. Vi 

hade en diskussion i våras, vi hade en diskussion den 8 september och 

sedan hade vi ytterligare en dag en lång debatt. Vilka av de åtgärder, 

som har kommit fram under de här tre dagarnas debatt, ämnar mi-

nistern gå vidare med? Det förefaller som om vi i lagtinget är väldigt en-

gagerade och mer villiga att se en förändring. Vilka åtgärder prioriterar 

ministern? 
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Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, herr talman! Till grund för den här diskussionen ligger lagutskot-

tets betänkande. I det betänkande finns tre hemställningsmotioner. Det 

är ju det som nu kommer ifrån lagtinget till landskapsregeringen. Det 

här är lagutskottets betänkande och det ska vi ta till oss. Därutöver finns 

det andra åtgärder som man också kan fundera på, vad gäller attityder 

till alkohol, undervisning i trafiken och mopedkörkort etc. Det är det 

som jag avser med att det krävs ett helt batteri av åtgärder för att få ner 

berusningsgraden hos våra förare ute på de åländska vägarna. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Ja, det var just de här åtgärderna som jag gärna hade velat få lite mera 

konkretiserade. Vilka åtgärder vill man göra när det gäller roderfylleri? 

Det har varit ganska mycket diskussioner om gränserna till havs när 

man framför stora båtar. Centerns gruppledare hade ett väldigt insikts-

fullt anförande som gällde roderfylleri. Vad tänker ministern om detta? 

Vad kommer vi att se under den här mandatperioden? Mandatperioden 

krymper onekligen ihop, det är inte så väldigt mycket tid kvar nu, men 

det finns ändå ett år kvar. Vilka åtgärder kommer att införas under den 

här mandatperioden som återstår? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, herr talman! Som centerordförande är det alltid glädjande att cen-

tern har haft ett insiktsfullt tal här i lagtinget. Det är alltid glädjande. 

När det gäller alla de åtgärder som ska göras så kan jag inte i dagslä-

get svara exakt på vem som ska få alkolås, vi har ju redan restriktioner. 

Jag kan inte säga vem som ska ha alkolås och hur mycket det kommer 

att kosta. Den diskussionen pågår ju här och nu. Här kommer ju nu in-

putten till landskapsregeringen från det samlade lagtinget. Det är ju det 

som vi ska arbeta vidare med. En del förarbeten har redan gjorts. Men vi 

ska fortsätta utgående ifrån detta. Det är min åsikt i alla fall.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Då vill jag "putta in" precisionsalkometer. Detta med 

två timmar är tilltaget väldigt mycket i underkant. Man ska vara ganska 

nära sjukhuset om man ska hinna göra hela den processen på två tim-

mar. Man ska via sjukhuset, vänta på läkare och hela den biten. Jag hål-

ler med om att det är ett stort problem. Skaffa hit en precisionsalkome-

ter, gärna mobil, som finns med i bilen. Då kan man sitta ute i Eckerö el-

ler ute i skärgården och den ena efter den andra kan blåsa. Då slipper 

man problemet med att fara in till sjukhuset. 

Man pratar ganska mycket om straff. Man pratar om att man ska 

sänka gränsen för grovt rattfylleri så att man kan straffa rattfylleristerna 

mera. Detta påminner om den tiden när det var dödsstraff för stöld, det 

bästa stöldtillfället var de här straffade personerna skulle halshuggas, 

för det var så stora folksamlingar där.  

Det är likadant med rattfylleriet. Är det verkligen klart att stränga 

straff är det optimala hela tiden? Man borde fundera på vilken typ av 
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straff ska vi ha? Ska det vara mera fängelse eller kan man titta på andra 

alternativ? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, herr talman! Jag är lite osäker på till vilken del ltl Åke Mattsson 

vill ha ett förtydligande nu? Om det gäller straffsatsen så är det precis 

det som landskapregeringen ska göra. Vi ska ta till oss den information 

som finns där. Vi ska fundera på vad vi bedömer vara det mest ända-

målsenliga sättet. Är det en hård bestraffning, är det en förmildrande 

bestraffning och hur vill ni ha det? Den delen måste vi få processa innan 

vi kan leverera ett svar. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det var ett svar på en frågeställning som jag hade i 

det här sammanhanget. Man har inte den här biten klart för sig. Då 

kanske jag kan ha den inputten att man bör fundera på hur man ska få 

fungerande samhällsmedborgare. Detta att ta tid av folk kan man tycka 

att är väldigt optimalt, att man spärrar in dem i tre månader. Men man 

kanske skulle se på andra saker. Det kan vara lika mycket straff att man 

måste söka vård. Man kanske får insikt i sina alkoholproblem. Man tar 

den typen av påföljder också som ett straff. Finns det alternativet med i 

landskapsregeringens tankar just nu? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, herr talman! Nu är jag definitivt säker på att ltl Åke Mattsson inte 

längre replikerade på mitt anförande. Jag har aldrig härifrån talarstolen 

sagt att folk som har alkoholproblem och kör berusade ska spärras in. 

Att det är det som är det optimala och att det är landskapsregeringens 

tro. Det betackar jag mig faktiskt från att få skrivet på näsan.  

Det är de här delarna som vi arbetar med i landskapsregeringen. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Det är tredje gången vi diskuterar det här. Det kanske är dags 

att vi kommer till skott någon gång och få det här överstökat.  

Det anförandet som trafikminister Veronica Thörnroos höll understöder 

jag till stora delar. Det finns mycket tänkvärt i det som hon sade. Exempelvis 

detta med två timmar, jag tror också det tar betydligt mycket mer resurser i 

anspråk om någon t.ex. blåser 0,21 promille.  

Säg nu att polisen har blåskontroll och det är en person som kanske drack 

några glas vin föregående kväll och personen sätter sig i bilen nästa morgon 

och kanske blåser 0,21 när han är på väg till jobbet. Om det här går igenom så 

kommer han att bli stämplad som ett rattfyllo. Polisen kommer att skriva en 

rapport i bilen, köra honom till akuten där han kommer att gå före alla akut-

fall som sitter där och kanske har allvarliga problem. En rattfyllerikontroll 

går före. Sitter ni på akuten med akuta problem så kommer ni tyvärr att få 

vänta, för man ska ta reda på vad den här personen har för alkoholhalt i blo-

det. Han blåser 0,21 promille i polisens alkometer, men hela rättsapparaten 

ska sättas igång, resurser ska tas från polisen. Polisen måste lämnande sin 

blåskontrollplats och köra den här personen till sjukhuset, ta upp de timmar-
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na av akuten för att konstatera att han blåste 0,21. Blodprovet visar 0,2. Har 

vi kommit åt den orsak som vi vill komma åt? Har vi kommit åt det verkliga 

problemet? Jag säger att vi inte har gjort det med den här lagstiftningen som 

vi håller på att gå inför nu. 

Vi är alla överens om det verkliga problemet. Det är inte mellan 0,2 och 0,5 

promille. Det verkliga problemet, som alla undersökningar visar, är över 1,0 

promille. De grova dödsfallen och de verkligt allvarliga skadorna sker vid över 

1,5 promille. Det är väl där som vi måste sätta resurserna. Varför skjuter vi på 

0,2?  

Ltl Roger Jansson var i upplösningstillstånd när trafikmister sade att det 

skulle ta två timmar, han kallade det ett allvarligt lagbrott. Är det ett väldigt 

allvarligt lagbrott att blåsa 0,21 promille? Jag anser inte att det är ett allvar-

ligt lagbrott.  

Idag har vi 0,5 promille. Vi har inte några dokumenterade fall från 0,0 till 

0,5 promille på Åland som har varit inblandade i trafikolyckor. Det finns inte 

ett exempel dokumenterat att en trafikolycka har skett på grund av att perso-

nen blåste 0,4 promille, enligt de uppgifter som jag har.  

Problemet är inte dem som blåser 0,2, 0,3 eller 0,4. Jag håller med alla om 

att det ska vara 0,0 promille. Jag tycker att vi ska göra som i Ryssland, sätt 

0,0. Vi accepterar inte alkohol i trafiken. Vi accepterar inte man ska få ha 0,2 

promille. Man ska inte, som ltl Roger Jansson säger, dricka 3 öl och sedan 

köra därifrån. Det kan många människor göra idag, med 0,2 också. Är det rätt 

det? Vill du verkligen leva i ett sådant samhälle ltl Roger Jansson, där folk 

kan dricka tre mellanöl och sätta sig i bilen och blåsa 0,19 och få fortsätta 

köra? Det vill du ju inte. Säg då som det är, säg att du vill ha 0,0. Jag tycker 

att det är hyckleri att sänka från 0,5 till 0,2, för man har inte åstadkommit 

någon verkligen ändring. Folk kommer fortfarande att fundera på om de kan 

dricka en mellanöl till middagen eller till lunchen och kunna köra efteråt. Ja, 

det kommer de att göra.  

Vi har inte gjort en stor attitydförändring om vi sänker till 0,2. Vi har dövat 

vårt eget politiska samvete. Vi säger att vi nu har tagit krafttag i detta allvar-

liga problem som vi har på Åland. Vi sänker från 0,5 till 0,2. Med det så 

kommer vi att minska alla dödsolyckor som har med alkohol att göra. Nej, det 

är inte så. Dödsolyckorna och de allvarliga olyckorna sker med sådana som 

har 1,0, 1,5 och 2,5 promille. 

Vi hörde trafikministern berätta om en person som hade åkt fast för grovt 

rattfylleri, kommer hem, sätter sig i bilen och åker fast igen samma dag. 

Min motion skulle ha förhindrat det problemet. Personen skulle ha blivit 

av med bilen. Han kan inte sätta sig i bilen och köra om han inte ha någon bil. 

Han kommer inte att bry sig om han åker fast andra gången. Vi har läst om 

fall där det är åttonde gången man åker fast med 2,5 promille och man kör 

fortfarande bil. 

Lagutskottet resonerar att det påverkar äganderätten, det förhindrar att vi 

kan ta bilen av dem. Nähä, jag tycker att vi ska kunna göra det. Där skulle vi 

åstadkomma en radikal förändring som gör våra vägar säkrare. Nu fokuserar 

majoriteten på att sänka från 0,5 till 0,2. Det är en intervall som inte har or-

sakat någon trafikolycka. Man skjuter på fel mål. Det är de grova alkoholbrot-

ten i trafiken som vi ska satsa resurser på. Det gör vi genom flera alkoholkon-

troller. Om det är någon som blåser 0,21 promille dagen efter så kan man 

släppa honom för att ev. ta en person som blåser 1,5 promille en timme se-
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nare. Det är mycket viktigare att få bort den personen från vägen, i alla fall för 

mig. 

Uppenbarligen vill inte utskottet det här. Jag vet inte riktigt vad utskottet 

vill. Jag vet inte hur den här omröstningen kommer att ske heller. Uppenbar-

ligen kommer åtminstone ltl Johan Ehn att stöda utskottets förslag, som inte 

ordförande kommer att göra, och kanske någon annan från utskottet inte hel-

ler kommer att göra det. Det kommer att bli en ganska intressant uppgift för 

talmannen att lotsa oss genom den här omröstningen. Det blir intressant hur 

resultatet kommer att bli.  

Jag vill också ställa mig bakom det som minister Thörnroos sade att det är 

ett allvarligt brott som straffar flera i familjen. Man kan se att den grovt ratt-

fulla som åker fast gång, på gång, på gång han nonchalerar det faktum att han 

inte får köra bil, han gör ju det ändå.  

Den personen som blåser 0,21 eller 0,25 bli stämplad som ett rattfyllo på 

Åland, men han kommer inte att sätta sig i bilen och köra. Han har fått sitt 

straff, han har körförbud i ett antal dagar. Han kommer de facto att lämna bi-

len hemma. Sålunda blir den familjen ganska hårt drabbad. Den personen 

som blåser 1,5, 2,5 eller 2,8 han har uppenbarligen gång, på gång tagit bilen 

igen. Vi straffar oskäligt hårt den familjen som har en familjemedlem som 

blåser 0,21 promille. Hänger du med i mitt resonemang ltl Roger Jansson? 

Den personen som blåser 1,5 eller 2,0 han nonchalerar ju det faktum att han 

inte få köra bil. Det har visat sig gång, på gång, på gång, på gång. Det är väl-

digt sällan som vi ser någon som blåser 0,5 som sätter sig i bilen dagen efter 

han har blivit av med körkortet. Han följer de lagar och regler som vi har satt 

upp här i samhället.  

Det här kommer bara att resultera i att vi kommer att bestraffa hederliga 

arbetsamma människor som försöker göra rätt för sig och som kanske dagen 

efter blåser 0,21. Han är inte en fara i trafiken. Det är han de facto inte, vilket 

de erfarenheter som vi har på Åland visar. Han har inte orsakat en olycka i 

trafiken i alla fall.  

Jag tycker alltså att man skjuter på fel mål när man sänker från 0,5 till 0,2. 

Det handlar om att man ska döva sitt eget samvete för att man inte har gjort 

någonting åt det verkliga problemet. Vill man ha en verklig attitydförändring 

då tycker jag att ni ska gå in för 0,0. Det kan jag också stöda. Jag kommer ab-

solut inte att stöda 0,2. Kommer ni fram med ett förslag på 0,0 promille i tra-

fiken då stöder jag det till hundra procent. Men att sänka till 0,2 är hyckleri. 

Fortsättningsvis kan personen som dricker ett glas öl eller ett glas vin till 

lunchen misstänka att han kan eller inte kan köra efter det. Det drabbar också 

olika beroende på vad man är för sorts person. Jag kan säkert dricka en eller 

två öl till lunchen och köra vidare och blåsa under 0,2. Medan kanske ltl Ca-

milla Gunell, eller någon som är mindre, blåser över 0,2 vid samma mängd 

alkohol. Är det rättvist och jämlikt? Varför ska jag få köra och inte ltl Camilla 

Gunell? Skulle det inte vara bättre att det skulle vara 0,0 och ingen av oss 

skulle få köra med alkohol i kroppen. Så tycker jag. 

Min motion går alltså ut på att göra någonting åt det verkliga problemet. 

Ta bilen av dem som kör grovt rattfulla. Det drabbar den personen som är en 

fara på våra vägar. Det skulle göra en radikal förändring. Resonemanget om 

att äganderätten berörs tycker jag att är ett hån, särskilt när man sätter det i 

relation till att man blåser 0,21 och straffas hårdare eftersom den personen 

uppenbarligen kommer att följa straffet som han får.  
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Det ska bli intressant att se hur lagtingets talman kommer att lotsa oss ge-

nom den här omröstningen. Jag stöder inte utskottets förslag. Jag stöder där-

emot vtm Gun-Mari Lindholms förslag om alkolås. Jag kommer givetvis att 

rösta ett rungande ja för min egen motion, som verkligen skulle göra någon-

ting åt problemen. Tack, herr talman.   

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag vet inte vilken ledamot här i salen som skulle ha 

sagt att det är farligt att köra med 0,2. Ltl Karlström håller sig mycket 

till detta, han pratar om man inte krockar och att det inte är livsfarligt 

osv. Det är ju attityden som är viktig, att man inte dricker sprit och kör 

bil. Det är samma sak för alla som pratar om 0,2, jag vet inte om någon 

här inne har sagt någonting annat än att vi egentligen pratar om 0,0. 

Men av olika anledningar, som framhållits, kommer det att bli en annan 

vulgärdebatt om vi skulle ha sagt 0,0. Därför har vi 0,2 och förklarar att 

man aldrig kör bil och dricker sprit. Men för säkerhets skull, om det är 

jäsningsprocesser i magen, det kan hända både det ena och det andra, så 

har man den här lilla säkerhetsmarginalen på alkometern. Det är det 

som det handlar om.  

Ltl Karlsson uppehåller sig också kring detta hur länge det tar att ta 

blodprov, man går för i kön osv. Han ägnar inte en tanke åt att jag säger 

att det finns en lösning; precisionsalkometer. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Vill ni ha en attitydförändring är det väl är en attitydför-

ändring om någon om man säger nolltolerans. Det är en ganska luddig 

attitydförändring som jag tycker att ltl Åke Mattsson för fram. Det är 0,2 

och jag kan fortfarande dricka ett eller två glas vin eller öl. Vi ska inte 

acceptera ett glas vin. Vi ska inte acceptera två glas öl i trafiken. Varför 

inte säga som det är, 0,0. Jag har förstått att det är så i Ryssland, där har 

man gått in för 0,0 promille. Det går att göra i ett stort land. Är det atti-

tydförändringar som man vill ha och verkligen visa att man gör någon-

ting, så sätt 0,0. Men att sänka gränsen till 0,2 är tyvärr bara för lagstif-

tarens eget dåliga samvete. Det kommer inte att påverka antalet grova 

rattfylleriförseelser på Åland. De som kör grovt rattfulla kommer fort-

sättningsvis att göra det.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Vi här i lagtinget vill inte att folk ska köra berusade på våra vägar. Vi har 

0,2 och det ska tillämpas enligt lagstiftarens intentioner som en noll-

gräns. Så fungerar det i bland mina bekanta, åtminstone i bland dem 

ifrån den svenska sidan. Man dricker inte överhuvudtaget, man sitter 

inte och räknar på det. Kanske man i det umgänget som ltl Karlström 

umgås med sitter och försöker suga i sig ett glas vin eller en öl för att få 

köra hem. Normalt konstaterar man att nu är det noll som gäller. Vi 

dricker inte mera. Det är det centrala.  

Angående detta med bilar, man pratar om orättvisa och jämställdhet 

här mitt i allt och hur mycket man kan dricka vid 0,2. Man bryr sig inte 

om olika värde på bilar. En skitstövel som har en bil som är totalt värde-

lös drabbar det inte överhuvudtaget. Medan någon som har köpt en ny 

bil och belånat den kan det slå väldigt hårt. Jag förstår inte logiken i det 
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här. I dagens läge kan man köpa en fullt funktionsduglig bil för ca 50 

euro.  

Talmannen 

Tiden är ute! Talmannen önskar informera om att vi ska tänka lite på språket och 

varandras värdighet.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Tack, herr talman! Först till det sista. Det är många som har givit exem-

pel. Vill man åka i en bil, t.ex. i en skolskjuts där föraren blåser 0,5 pro-

mille? Nej, det vill man inte förstås. Skulle jag bli påkörd av en bil där 

föraren har 1,5 eller 2,0 så struntar jag blankt i om bilen är värd 50 eller 

50 000 euro. Den bilen ska inte vara på våra vägar. Det är klart att det 

drabbar den personen oskäligt hårt om man har en bil värd 50 000 euro 

och kör grovt rattfull. Livet är hårt! Man blir av med bilen. Det är min 

värld, det är inte Åke Mattssons värld. I Åke Mattssons värld tycker man 

att det är att gå emot äganderätten och det drabbar en oskäligt hårt om 

ens bil kostar mycket. Den bilen ska inte vara på vägen om man blåser 

1,5 promille. Det är det problemet som jag skulle vilja komma åt. Här 

har vi uppenbarligen olika åsikter. Majoriteten vill fokusera mellan 0,2 

och 0,5, där de anser att problemen ligger.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Tack, herr talman! Jag håller med ltl Karlström att det säkert är de 

värsta grova rattfylleristerna som förorsakar de flesta trafikolyckorna. 

Genom att sänka promillegränsen så tror jag att man så småningom för-

ändrar attityden. Jag tror att diskussionen om man kan dricka någon-

ting och köra faller bort. Därför att man i princip inte kan dricka någon-

ting för att ha 0,2. Men man får köra omkring med 0,49, det kan man få 

göra varje dag i princip. Vart leder det? Det kan leda till grovt rattfylleri 

så småningom. Det viktiga är att vi kan få en attitydförändring i frågan. 

Det kan vi få om vi håller oss nere vid 0,2 promille. 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Det enda som jag kan titta på då är det en artikel som jag 

läste upp här tidigare i den första debatten som vi hade. Det är en artikel 

i Svenska Dagbladet som visar hur man gjorde Sverige. År 1999 gick 

man in för 0,2 promille i Sverige. Man hade tidigare 0,5 promille. Vad 

har hänt? De har haft den sämsta utvecklingen av rattfylleriolyckor i 

hela Europa. Det här är ganska symptomatiskt. Det är själva roten på 

problemet. Politikerna tror att man gör någonting riktigt bra när man 

sänker från 0,5 till 0,2. Men man kanske inte gör det som verkligen har 

genomslag. Tittar man på vad man har gjort i Tyskland och Belgien så 

har de gått in med marknadsföringskampanjer. Det har visat reklam på 

TV om de hemska dödsolyckorna som har skett med rattfylleri. Det av-

skräcker verkligen folk. Ltl Ulla-Britt Dahl kör knappast bil när hon har 

druckit ett glas vin. De flesta jag känner gör inte det heller. Man har en 

nolltolerans. Man dricker inte alkohol och kör bil. Det är inte de som är 
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problemet. Vi måste komma åt dem som kör grovt rattfulla och de bryr 

sig inte om det är 0,2 eller 0,5. De kommer att köra ändå. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! De kan visserligen bli problem även för dem som inte räk-

nas som rattfulla idag. Ett sätt är tanken att införa alkolås för dem som 

kör grovt rattfulla, det stöder jag med det varmaste.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack, herr talman! När det gäller det som klassas som grovt rattfylleri så 

är vi överens, som jag ser det, kanske inte om alla påföljder. Ni hade en 

motion om en särskild påföljd, men om allt annat är vi överens. Jag är 

för min del också beredd att sänka gränsen för grovt rattfylleri för att 

peka på att det är fullständigt oacceptabelt. Mitt långa liv har också lärt 

mig personligen att jag vill ha en nolltolerans i trafiken när det gäller al-

kohol. Det är det som jag numera arbetar för. Jag har inte arbetat för det 

när jag var yngre men nu gör jag det. Jag har själv lärt mig att när jag 

har 0,49 så är jag ordentligt pirum, som man säger på några ställen på 

Åland. Jag är halvfull då. När jag har 0,2 så har jag lärt mig att då är jag 

påverkad och det är inte bra att jag kör bil. 0,0 är medicinskt icke funkt-

ionellt, så 0,1 vore antagligen det bästa utgående ifrån min synpunkt. Vi 

måste vänta på att mätmetoderna blir lite bättre när det gäller den här 

frågan.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Gällande grovt rattfylleri understöder jag absolut det 

också. Vi skulle kunna sänka den gränsen för att med kraft visa att det 

absolut inte är acceptabelt. Där är vi fullständigt överens. 

Jag är också helt övertygad om att den tiden när ltl Roger Jansson var 

yngre och drack så pass mycket att han hade 0,49 så satte han sig fortfa-

rande inte bakom ratten och körde. För han hade en spärr i sig som sä-

ger att man inte dricker alkohol och kör bil. Det gör han inte heller när 

han har 0,2 promille, om han har druckit ett eller två glas vin. Det bety-

der också att vi håller på att stifta lagar på ett område som inte är ett 

problem. Däremot om man tänker på dagen efter. Om ltl Roger Jansson 

har druckit så pass mycket en kväll att han blåste 0,49 och inte sätter sig 

i sin bil, men nästa dag åker han på jobb, efter 6 timmars sömn och då 

kanske han blåser 0,21. Han är trött men han är inte påverkad. Men han 

skulle nu bli ett rattfyllo om den här motionen går igenom.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Vi har en lagstiftning som anger att lagstiftaren anser att 

man är en stor fara i trafiken när man övergår gränsen för grovt rattfyl-

leri. På den punkten är vi överens och tydligen också överens om att den 

nivån kan sänkas. Sedan har lagstiftaren angivet att vi har en annan 

gräns, när man kan dömas för onykterhet i trafiken, som ligger på 0,5. 
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Nog är det väl märkligt om man inte kan tycka att den gränsen är för 

hög, att signalen till medborgarna är felaktig. Det är alltså helt okej att 

köra med 0,45 i blodet enligt lagstiftaren, med andra ord efter ett antal 

mellanöl eller ett antal glas vin. För mig är det inte numera acceptabelt 

att ha en sådan signal till medborgarna. Jag tänker samma när det gäller 

det grova rattfylleriet som när jag tänker på den nedre gränsen. Det är 

märkligt att kollegan Karlström inte kan diskutera båda enligt samma 

premisser. Sedan är det klart att den grova rattfyllan ska resultera i be-

tydligt kraftigare straffåtgärder.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Ltl Roger Jansson brukar alltid hittills hävda att man ska 

ha fakta bakom beslut. Man ska som bas ha statistik, undersökningar 

och utredningar. I det här fallet handlar det om att ltl Roger Jansson 

tycker något. Det har han absolut rätt att tycka. 0,5 har gränsen varit 

och nu vill man ha gränsen till 0,2. Tittar vi då på fakta så har det inte 

funnits några olyckor på Åland mellan 0,2 och 0,5 promille. Det är en 

statistik som man kan utgå ifrån. Jag håller med om att man absolut får 

tycka att det ska sänkas till 0,2. Majoriteten i lagtinget tycker ju uppen-

barligen det. Jag vill sätta fokus på dem som gör grovt rattfulla och åt-

gärda problemen där. Jag är uppenbarligen ganska ensam om det.  

Man anser att det är viktigare att vi verkligen få fast dem som blåser 

0,21 dagen efter. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Fredrik Karlström säger att det inte har hänt 

några olyckor där folk har haft under 0,5 i blodet. Dessa olyckor, när 

man har haft under 0,5, de registreras ju inte någonstans, i och med att 

det inte är brottsligt. Det kan inte finnas någon statistik på dem. 

Jag ska också påpeka att enligt undersökningen som jag har från tra-

fiksäkerhetsverket så när Sverige sänkte promillegränsen till 0,2 och 

Norge också så har trafikolyckorna och dödskollisionerna minskat. 

Kanske folk har lite olika uppfattningar om forskningen? Det här har jag 

hittat i alla fall.  

Ltl Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag håller med om att det inte finns mycket statistik när 

det gäller trafikolyckor mellan 0,2 och 0,5. Däremot har jag pratat med 

ett antal olika poliser som säger att de inte har varit med om en trafiko-

lycka där den som har orsakat trafikolycka skulle ha blåst mellan 0,2 och 

0,5, för de tar alltid blåsprov på alla som gör en trafikförseelse. Ni får 

gärna fråga de poliser ni känner och höra om de säger något annat. De 

poliser som jag har pratat med säger att det inte finns ett problem på 

Åland mellan 0,2 och 0,5. 

Jag hänvisade till Europeiska trafiksäkerhetsrådet, ETSC. De har 

gjort undersökningar i hela Europa. Rådet har konstaterat att dödso-
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lyckorna p.g.a. av rattfylleri har ökat med 12 procent i Sverige, trots att 

Sverige har 0,2 promilles gräns. Problemet är att man har trott att man 

har gjort tillräckligt när man har sänkt från 0,5 till 0,2. Man är mycket 

mera effektiv med krafttag från myndigheterna om man skulle köra 

grova marknadsföringskampanjer som visar hur fel det är att dricka al-

kohol och köra bil samtidigt. Det har man gjort i Tjeckien, Belgien och 

Tyskland och där har man reducerat dödolyckorna.  

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Jag håller naturligtvis med om att när man sänker till 0,2 så ska man 

också ha information om saken och påverka attityderna. När regeringen 

1977 höjde i Finland till 0,5 så påverkade det nämligen attityderna bland 

ungdomarna. Man kan dricka ett par tre öl. Det kommer vi ihåg som är 

tillräckligt gamla och tog körkortet 1977-1978.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Tio procent av ålänningarna har problem antingen med eller 

utan alkohol. Tio procent av befolkningen befinner sig någonstans mellan 

överkonsumtion och alkoholism. Om man då lägger till deras anhöriga och 

vänner så rör det kanske 50 procent av befolkningen. 3000 människor som 

har problem, det berör kanske 15 000 ålänningar. Över 1000 barn lever varje 

dag i en familj med missbruksproblem, över 1000 åländska barn! Det här ger 

problem i relationen, det ger problem på jobbet och det ger problem i vissa 

sammanhang t.ex. trafiken. Det här är de personer som vi i huvudsak pratar 

om idag. De utgör de problem som vi vill åtgärda.  

Talman! Jag är för att man sänker promillehalten till 0,2 promille. Det är i 

huvudsak för att få till en attitydförändring när det gäller bruk av alkohol. Då 

är trafiken ett bra verktyg där man aktivt kan föra ut de här attitydföränd-

ringarna. Sedan behövs attitydförändringar i alla sammanhang för att vi ska 

komma till bukt med vårt allra största, men tillika mest nedtystade, sam-

hällsproblem, som tusentals ålänningar lider av varje dag.  

Jag är för individens frihet. Den är väldigt viktig för mig. För mina indivi-

der som jag värnar om så vill jag garantera att när de ger sig ut i trafiken, när 

en småbarnsfamilj ger sig ut i trafiken, tre barn i baksätet och föräldrarna i 

framsätet så ska de inte möta ett rattfyllo som medverkar att de hamnar i en 

olycka. Det inkräktar på deras frihet. Därför vill jag bekämpa rattfylleriet.  

Talman! Jag har tidigare sagt att jag stöder lagutskottet i deras tankar. Ti-

digare, jag säger tidigare för jag tror att det har ändrat, var detta det enda sät-

tet att få till stånd en förändring, den kompromiss som lagutskottet har satt 

till pappers. Nu verkar det som om det finns en majoritet för att sänka till 0,2. 

Det är absolut det bästa och man ska inte hymla med det här.  

Däremot, herr talman, så villkorar jag mitt stöd med en sak, här kommer 

jag mycket in på det som ltl Karlström har pratat om, jag vill inte se att man 

bara sänker promillehalten till 0,2 och inte gör någonting annat. Då blir det 

just hyckleri. Då får vi högst troligen samma utveckling som i Sverige, där an-

tal alkoholrelaterade olyckor har ökat. Den ökningen beror ju också på att 

trafikmängden har ökat kraftigt. Det blir ett problem om man bara gör sänk-

ningen och inte någonting annat.  
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Vad ska man då ytterligare göra? Det mesta har nämnts, men jag ska 

nämna några saker till. Man ska ha strängare straff för grovt rattfylleri. Man 

måste också överväga att sänka gränsen för grovt rattfylleri samtidigt. Om 

man idag åker fast för grovt rattfylleri så måste man gå på en kurs för att få 

tillbaka körkortet. Kursen går ut på att man ska lära sig att förstå konsekven-

serna av sitt handlande. Man måste också i vissa fall, om man dömts till det, 

genomgå läkaruppföljning, man måste ge blodprov regelbundet osv. Detta 

har gjort att många har kommit ur sitt alkoholmissbruk, när man har åkt fast 

för grovt rattfylleri. Frågan är om är det inte skulle vara lönt att sänka grän-

sen för grovt rattfylleri så att man tidigare skulle komma åt de här personerna 

som är på väg in eller har kommit en bit in i sitt alkoholmissbruk. För det här 

är ett sätt för samhället att få tag i dem och hjälpa dem. 

Visst ska det också vara straff på grovt rattfylleri. Om man har en dieselbil 

och kör med brännolja så är det ett sådant enormt straff på detta. Det är inte 

någon som kör med brännolja, annat än enstaka misstag och då far man di-

rekt och erkänner, reder upp det och pumpar ur brännolja och tankar diesel, 

för det är så högt straff. Det blir ett annat beteende om man höjer straffet för 

grovt rattfylleri.  

Överlag när det gäller straffsatser för innehav av droger och alkoholrelate-

rade brott så är de väldigt låga. Det ges i princip signaler ifrån samhället att 

det är helt okej och man får bara lite böter. Vi måste absolut tänka om när det 

gäller straffsatserna. Sätt flera personer på den här kursen. Koppla flera per-

soner till läkaruppföljningen, hjälp de här individerna att komma bort ifrån 

sitt alkoholmissbruk, då får vi också bort dem från trafiken.  

Sedan ska man installera alkolås i bilarna, åtminstone när det gäller dem 

som har åkt fast för grovt rattfylleri, helst på alla rattfyllerister och allra helst 

på alla bilar. Alla nya bilar borde ju förses med alkolås, detta håller man på 

att tvista om till och med på europeisk nivå. 

Man måste också inse att övervakningen är väldigt viktig. Vi har sett att 

polisen har minskat på övervakningen, vilket är olyckligt. Landskapsrege-

ringen bör ta en diskussion med polismyndigheten om vad man prioriterar. 

Till sist måste man också ifrån samhällets sida satsa på information och 

opinionsbildning. Det här är någonting som måste nötas in gång på gång. Det 

hjälper inte med en annons lite nu och då. Man måste ha en kommunikat-

ionsstrategi för hur man ska verka för en attitydförändring.  

Dessa åtgärder måste vara med när man sänker promillehalten, annars blir 

det, som ltl Karlström sade, hyckleri. Med de villkoren så är jag för ltl Aalto-

nens kläm.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det var ett bra anförande, bra inledning, som jag ab-

solut kan hålla med om. Jag tycker till och med att siffrorna kan vara 

tagna i underkant. Vi har betydligt mycket större problem här än vad vi 

tror. 

Jag begärde replik för att jag funderade på varför det just ska vara vid 

grovt rattfylleri som man ska visa rena leverprov och gå utbildningen? 

Det borde vara läkaruppföljning och utbildning så fort man åker fast när 

man har alkohol i blodet, kanske under en viss tid, betydligt kortare tid 

om det inte är grovt.  
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Eftersom jag körde upp med mina egna barn så vet jag vilket problem 

det är att ta nytt körkort, när man ska göra om dataprov och körprov, 

även detta skulle kunna ingå. 

Detta med riktigt hårda straff, jag vet inte vilken typ av straffpåföljd 

det ska vara, fängelse eller böter? Jag vet inte om man når fram med det. 

Detta handlar om missbrukare som tänker för stunden, man har inte 

någon impulskontroll. Det skulle vara intressant att utveckla vilken typ 

av hårdare straff det ska vara. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Man kan tänka sig uppföljningsmodellen med blodprov 

under en kortare tid också för rattfyllerister som inte har gjort sig skyl-

diga till grovt rattfylleri. Jag tycker att man ska ta en avgift för att finan-

sierar vad det kostar att ta blodproven. Det ska inte bli en belastning för 

sjukvården. Proven kan också göras av de privata vårdföretagen. Man 

ska ta betalt av rattfylleristerna, det ska vara en del av straffet.  

Sedan när det gäller straffsatserna så visst är det böter som gäller och 

i de allra grövsta fallen fängelse. Det allra viktigaste är ju att man få bort 

personerna ur sitt alkoholmissbruk, annars har vi individerna kvar som 

år efter år gör sig skyldiga. Det spelar inte någon roll vad man ger för 

straff, böter eller fängelser. De kommer ut ur fängelset och så behöver 

de aldrig betala böterna om de är arbetslösa osv. Det allra viktigaste är 

att försöka få fast dem i ett tidigt skede och lotsa in dem i vårdkedjan. 

Det har hjälpt många ålänningar. Det har också gjort att många aldrig 

har fått tillbaka körkortet. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Vi har diskuterat en hel del i parlamentariska grup-

pen om fotboja och jag har talat mig varm för detta. Fotboja finns inte i 

Finland. Tittar man på resultat i Sverige så har man extremt bra prognos 

för dem som har fotboja. Man kan ha jobbet kvar, man måste vara nyk-

ter 24 timmar i dygnet så länge man har bojan på sig för det kommer 

olika tester. Det här är också ett sätt att knuffa folk på rätt. Man kan 

sköta sina ålägganden. Skamkänslan ingår, det blir ett straff eller en på-

följd. Hur ställer sig obundna till den frågan? 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det har vi inte tagit ställning till. Att använda ny teknik, 

för att övervaka brottslingar för att använda andra straff än fängelse, det 

kan man säkert fundera på. Det viktiga är att man nu tar den är helheten 

samtidigt som man sänker promillegränsen, så att man inte enbart sän-

ker promillegränsen. Som en del av en större helhet så får det här myck-

et bättre effekt än bara en sänkning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, herr talman! Tack ltl Danne Sundman för ett intressant anförande. 

Jag skulle vilja komma med en komplettering ifrån landskapsregering-

ens sida. Kursen om alkohol och trafik ges för närvarande i sex stycken 

45 minuters lektioner i tre block. Kursen tar upp straffrättsliga följder, 

sambandet mellan alkohol och trafiksäkerhet och den egna situationen i 

förhållande till alkohol. Sedan i våras pågår ett revideringsarbete kring 

kursupplägget och kursinnehållet. Jag ville bara tala om att vi har ett 

pågående arbete där också. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är bra att man utvärderar den kursen och kanske för-

ändrar den om det finns behov för det. Kurserna är ju bra i sig men 

framförallt i kombinationen med uppföljning hos läkare för att visa att 

man håller sig nykter. Bilen och att få köra bil är så otroligt mycket värt 

för individen. Man till och med ger bort sitt alkoholmissbruk mot det. 

Man måste ha starka morötter för att komma ur sitt alkoholmissbruk, 

det kan vara en sådan stark morot som hjälper folk på rätt och sedan 

förblir de nyktra alkoholister. Det är jättebra om man utvärderar och ut-

vecklar det systemet. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Efter att ha tagit del av den här långa och känslosamma debat-

ten är det kanske på sin plats att upplysa om att septembersessionen ur-

sprungligen började som en uppstädningssession. Man skulle reda upp de 

ärenden som låg öppna efter sommaren, under en vecka efter sommaren, nu 

är vi inne på fjärde veckan i år. Vi har på något sätt kommit fram till det vik-

tigaste ärendet i den här sessionen. Det åtminstone det ärendet som väcker 

mest engagemang och känslor. Innan ltl Åke Mattsson begär replik på mig så 

vill jag säga att jag inte tycker att det här ärendet inte är viktigt. Men det finns 

också annat. 

Jag kunde göra det enkelt för mig och säga att jag stöder till hundra pro-

cent ltl Johan Ehn. Det är sällan som man får höra ett anförande som man till 

hundra procent kan hålla med om. Jag skulle kunna tacka för ordet och gå 

ner efter det.  

Jag vill ändå ge ett par korta motiveringar till mitt ställningstagande i den 

kommande omröstningen. 

När jag har lyssnat på anförandena så har jag förstått att det som man vill 

uppnå, med den här sänkningen från 0,5 till 0,2, är att man vill få till stånd 

en attitydförändring. Det är viktigt att få till stånd en attitydförändring. Atti-

tyder styr mycket användningen av alkohol, speciellt hos ungdomar. Det är 

ett lovvärt syfte.  

Om man tar del av statistik, om man tittar på situationen såsom den är, så 

det stora problemet är det grova rattfylleriet. Det är det grova rattfylleriet 

som vi borde ha fokus på, precis som trafikministern och flera andra har varit 

inne på. För dem spelar det inte någon roll om gränsen är 0,5, 0,2, 1,0 eller 

1,5, man kör ändå. Det är där som man borde sätta fokus. Vad kan vi göra åt 

det? Det förslag som ltl Karlström har lagt, som man kanske inte behöver mo-
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tivera så rysligt mångordigt alla gånger, tycker jag att är bra att man konfis-

kerar fordonet. Det förslag som jag själv lade om obligatoriskt alkolås så no-

terade jag att ltl Sundman var inne på förut.  

Vill man uppnå någonting till exempel när det gäller miljön så införde man 

obligatoriska katalysatorer. Vi kan ge en signal till omvärlden att vi här på 

Åland inte alltid följer den är norm som är rådande i Norden, att man ska 

krångla till allt, stränggera allt och att det är alltid är de som inte kan sköta 

sig som sätter gränsen. Vi kan ge den signalen till omvärlden att på Åland är 

det absolut inte acceptabelt att köra berusad, det är inte ens tekniskt möjligt 

att köra berusad för samtliga bilar är utrustade med alkolås. Det kunde vara 

en intressant signal till omvärlden. 

Avslutningsvis, herr talman, lagutskottet skriver om att det är tekniskt 

möjligt att förbigå alkolåsen. Lagutskottet motiverar att det är någon annan 

som kan blåsa och den som är full kör. Det torde nog verkligen höra till ovan-

ligheterna att det är nykter person som blåser i alkolåset, sätter sig i passage-

rarsätet och den som är fullast kör. Nog har jag hört motiveringar stundtals, 

men frågan är nog om inte detta ändå tar priset? 

Talmannen 

Begäres ytterligare avslutad. Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen vidtar. Först 

föreläggs de i betänkandets kläm ingående motionerna var för sig och därefter betän-

kandets motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Föreläggs förslaget att förkasta hemställningsmotion 30/2007-2008.  

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag föreslår, som jag också har aviserat, att hemställningsmotion nr 

30 och dess kläm som lyder som följer; att lagtinget hos landskapsregeringen 

hemställer om att en ändring av vägtrafiklagstiftningen införs som möjliggör 

för domstolen att som alternativ till körförbud utdöma krav på alkolås och 

körkortsläsare i fordonet antas. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag ber att få understöda vtm Lindholms förslag. 

Talmannen 

Under diskussionen har vicetalman Gun-Mari Lindholm, understödd av lagtingsleda-

moten Danne Sundman, föreslagit att hemställningsmotion 30/2007-2008 ska god-

kännas. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.  

Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med lagutskottets förslag röstar ja, 

de som röstar med vicetalman Gun-Mari Lindholms ändringsförslag röstar nej. Kan 

omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.  

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag begär öppen omröstning. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag ber att få understöda ltl Sundmans förslag. 

Talmannen 

Öppen omröstning är begärd och kommer att verkställas. Jag ber ledamöterna Eklöw 

och Aaltonen att biträda.  
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Talmannen 

Omröstningen har 7 JA-röster avgivits, 22 NEJ-röster och 1 avstod. Lagtinget har såle-

des omfattat vtm Gun-Mari Lindholms hemställningskläm. 

Talmannen 

Föreläggs förslaget att förkasta hemställningsmotion 36/2007-2008.  

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Jag föreslår att motion 36/2007-2008 godkänns och dess kläm 

som lyder så här; att lagtingets hos landskapsregeringen hemställer om att en 

ändring i trafiklagstiftning införs så att den nuvarande promillegränsen för 

rattonykterheten sänks till 0,2 promille. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Jag ber att få understöda det lagda förslaget. 

Talmannen 

Begäres ytterligare ordet? Under diskussionen har lagtingsledamoten Carina Aaltonen, 

understödd av lagtingsledamoten Roger Jansson, föreslagit att hemställningsmotion 

36/2007-2008 ska godkännas. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.  

Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med lagutskottets förslag röstar ja, 

de som röstar med lagtingsledamoten Carina Aaltonens ändringsförslag röstar nej. Kan 

omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.  

Ltl Camilla Gunell 

Vi önskar ha öppen omröstning. 

Ltl Carina Aaltonen 

Jag ber att få stöda förslaget om öppen omröstning. 

Talmannen 

Öppen omröstning är föreslagen och understödd och kommer därför att verkställas. Jag 

ber ledamöterna Dahl och Gunell att biträda. 

Omröstningen har givit vid handen att 5 JA-röster har avgivits, 22 NEJ-röster och 4 le-

damöter avstod.  

Således majoritet för nej. Lagtinget har omfattat ltl Aaltonens hemställningskläm. 

Föreläggs lagutskottets förslag att lagtinget förkastar hemställningsmotion 56/2007-

2008.  

Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Jag föreslår att lagtinget ska anta min hemställningskläm enligt 

min hemställningsmotion 56/2997-2008 som lyder; att lagtinget hos land-

skapsregeringen hemställer om att åtgärder vidtas så att lagen ändras så att 

fordonet kan förverkas som en påföljd för rattfylleri. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag stöder ltl Karlströms förslag. 

Talmannen 

Begäres ytterligare ordet? Under diskussionen har lagtingsledamoten Fredrik Karl-

ström, understödd av lagtingsledamoten Anders Eriksson, föreslagit att hemställnings-

motion 56/2007-2008 ska godkännas. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.  
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Ltl Fredrik Karlström 

Herr talman! Jag ber också, som de tidigare motionärerna, om att få en öp-

pen omröstning. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag understöder ltl Karlströms förslag om öppen omröstning. 

Talmannen 

Öppen omröstning är begärd och kommer också att verkställas.  

De som röstar med lagutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten 

Fredrik Karlströms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkän-

nas? Godkänd.  

Jag ber ledamöterna Sjölund och Sundback att biträda. 

Talmannen 

Omröstningen har resulterat i 22 JA-röster, 5 NEJ-röster och 2 ledamöter avstod.  

Lagtinget har således omfattat lagutskottets förslag.  

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande.  

Här får man ha en hälsning i protokollet att det får bli med vissa reservationer som mo-

tiveringarna får godkännas. Landskapsregeringen får ta valda delar. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling 

5 Turismutveckling och turismstrategi 

Landskapsregeringens svar (S 6/2009-2010-s) 
Ltl Camilla Gunells m.fl. spörsmål (S 6/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter antecknas svaret för kännedom. Under diskussion-

en i ärendet kan det väckas förslag om hemställan till landskapsregeringen. Förslaget 

ska samtidigt skriftligen överlämnas till talmannen.  

Om förslag till hemställan har väckts bordläggs ärendet efter avslutad diskussion till en 

avgörande behandling vid ett plenum tidigast följande dag. Om inget förslag till hem-

ställan 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.  

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Angående turismutveckling och turismstrategi så frågar vi i 

detta spörsmål; när avser landskapsregeringen färdigställa turismstrategin så 

att det framgår vilka landskapsregeringens målsättningar och prioriteringar 

för turismnäringen är och hur och med vilka medel avser man förverkliga 

dessa målsättningar? 

Minister Torbjörn Eliasson 

Herr talman! Efter den intressanta omröstningen här nyligen gäller det att 

fokusera om. Nu handlar det om turism. Landskapsregeringen har givit ett 

skriftligt svar som jag ska komplettera.  
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Herr talman! Bästa lagtingsledamot Camilla Gunell m.fl., landskapsrege-

ringen har lämnat ett kort, skriftligt svar på frågan och jag ska utveckla det 

här i mitt anförande. 

Självklart förväntar ni er ett fylligare svar och jag tackar på förhand för ini-

tiativet och ser fram emot en innehållsrik debatt, den åländska turismen till 

fromma! Ett stort arbete har redan lagts ner på strategiplanen. Landskapsre-

geringen har sedan slutet av år 2008 genomfört ett grundarbete som kommer 

att användas i den fortsatta processen. Bland annat har en utredning om tur-

ismens samhällsekonomiska betydelse publicerats år 2009, ett stimulerande 

idédokument ”Attraktiva Åland” framtogs år 2008, en marknadsundersök-

ning ”Åsikter om Åland” färdigställdes i år, med mera, med mera. Nu är vi 

alltså inne på slutrakan i detta arbete som ska kunna presenteras för närings-

livet och lagtinget i mars nästa år. Där är alltså första svaret; i mars nästa år.  

Det blir ett viktigt dokument och än viktigare blir implementeringen av in-

nehållet i dokumentet! 

Herr talman! Kort efter att jag tillträtt mitt nya jobb deltog jag i Visit 

Ålands årsmöte på Havsvidden. Väldigt många aktörer inom turistbranschen 

hade samlats där vilket visar på det stora intresset att utveckla åländsk tur-

ism. Jag passade på att diskutera turismstrategin med förbundets vd och ord-

förande för att se hur vi på bästa sätt skulle kunna involvera förbundet och 

hela branschen i slutfasen av strategiarbetet. Intresset var naturligtvis stort 

och på förslag av förbundet bestämde vi oss för att vänta tills högsäsongen 

var över då det skulle finnas tid för ett så omfattande arbete som nu dras 

igång.  

Vid en pressinformation efter utseendet av strategikonsult sade till och 

med vd Annica Jansson att Visit Åland anser det bättre att låta processen ta 

lite längre tid än planerat och att huvudsaken är att vi når fram till ett bra 

slutresultat. Landskapsregeringen delar hennes uppfattning.  

Bästa lagtingsledamöter! Efter det att spörsmålet lämnades in har vi tagit 

ett stort steg framåt. För att leda processen med framtagande av strategin och 

implementeringen behövs kunnigt folk. Därför har vi upphandlat en konsult 

med stor erfarenhet av liknande uppdrag. Valet föll på Uppsalaföretaget 

Graffman Ab som är specialist på destinationsutveckling. Framgångsrika ex-

empel på regioner som de arbetat med är Gotland, svenska Lappland och Åre 

med flera. Vi håller på tillsätter en styrgrupp som tillsammans med Graffman 

Ab startar upp arbetet den 7 oktober. 

Herr talman! Det har gjorts upp många strategier med goda föresatser och 

byggda på goda idéer. Det är tyvärr lätt gjort att de blir liggande på hyllan och 

att de stora planerna inte genomförs. Det är heller inget undantag för turism-

en på Åland. Ända sedan 1960-talet efter färjtrafikens början har det funnits 

entreprenörer, idéer och vilja att genomföra projekt. Mycket har förvisso 

gjorts, men som ni vet så har också mycket blivit ogjort. Jag kunde räkna upp 

rätt så många faktiskt som om de hade genomförts hade placerat Åland be-

tydligt högre upp som attraktivt resmål.  

Här faller nog ansvaret tungt på oss politiker. Det är stora ord och många 

löften, och förvånansvärt ofta är vi överens i början, men när det ska till så 

vill det sig inte. På sportspråk skulle man kanske kunna kalla det dålig taj-

ming. Alla kanske vill det, men inte på samma gång och inte riktigt på samma 

sätt. Det här kostar inte bara tid och pengar för utredningar utan det kostar 

framförallt förlorade förtjänstmöjligheter och missade framtida jobb och 
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skatteintäkter. Och inte att förglömma frustration både i de politiska leden 

och framförallt i näringslivet som vill ha stabila politiska plattformar att utgår 

ifrån och kunna lita på. 

Därför, bästa lagtingsledamöter, så tycker jag att vi nu ska visa hur det går 

att arbeta positivt, att inte bara sitta i samma båt utan att ro åt samma håll 

också, samtidigt och i takt. Vi kan det om vi lägger politisk profilering åt si-

dan någon gång för en gemensam sak. 

Vår landbaserade turism utgör bara 2,5-3 % av BNP, men tack vare många 

olika ringeffekter betyder den betydligt mer för det åländska samhället och vi 

vet alla att det finns potential för betydligt mer. Vårt strategiska läge mellan 

flera viktiga huvudstäder, vårt tax-free undantag, vår unika skärgård, våra 

anläggningar med Alandica i spetsen gör Åland intressant. Vi behöver fler 

satsningar, vi behöver höja kvaliteten på inkvarteringen, vi måste vända oss 

mot nya spännande marknader, exempelvis Ryssland och Tyskland och vi be-

höver ladda vårt budskap, putsa upp vårt varumärke, förpacka och sälja 

bättre och bli mer tillgänglig både fysiskt och på nätet. Allt arbete ska leda till 

en förlängning av säsongen. Redan att lägga till en månad i varje ända skulle 

betyda oerhört mycket för hela branschen och leda till bättre lönsamhet, en 

förutsättning för att få både nya och etablerade entreprenörer att investera. 

Herr talman! Nyckelordet är tajming! Vi måste vilja det samtidigt och ge-

nomföra det samtidigt! Eftersom de flesta idéerna redan finns så kommer 

slutarbetet med strategin mycket att handla om fokusering och implemente-

ring, med tennistermer uttryckt; se på bollen och slå igenom slaget! 

I oktober kommer intervjuer med tongivande nyckelpersoner som kan på-

verka destinationsutvecklingen på Åland att genomföras, med personer som 

representerar olika intressentgrupper och som behöver samverka för att lyck-

as nå vision och målbild. Från offentliga sektorn, landskapsregeringen, sta-

den och andra kommuner, från besöksnäringen, dvs. hotell, rederier, restau-

ratörer, attraktioner, sevärdheter med mera. Självklart också från övrigt nä-

ringsliv, tongivande företag som inser vikten av destinationsutveckling och 

vill vara med och påverka och på sikt bidra, typ PAF med flera, detaljhandels-

företag, fastighetsägare. Från kultur-, fritids- och idrottslivet även förstås. 

Och vi ska komma ihåg alla regioner, en viktig del av arbetet ska kretsa runt 

möjligheterna att utveckla turismen i skärgården! 

Herr talman! Förra veckan var jag bjuden till Visit Ålands första månads-

lunch efter högsäsongen. 50-60 personer slöt upp och diskuterade bland an-

nat turismstrategin. Det var ett mycket positivt möte och det känns bra att vi 

har Visit Åland och branschen med oss. Det kändes att de kommer att ge jär-

net! 

 Jag vill avsluta med att citera två stycken ur utredningen ”Attraktiva 

Åland”. För det första: ”Det går att åstadkomma resultat om det finns en 

starkt sammanhållande och koordinerande kraft. Detta har bl.a. Göteborg 

& Co visat prov på. På Åland krävs att landskapsregeringen, kommunerna, 

ÅTF samt entreprenörer och investerare kan sätta sig runt samma bord, 

lämna sina särintressen och se till Ålands bästa och sedan genomföra det 

man kommit överens om.” 

 Andra citat också från Attraktiva Åland: ”De investeringar av infrastruk-

turell karaktär som beskrivs kräver en helt gemensam syn på att de är bra 

för Åland och ska genomföras för att de ska vara genomförbara för privata 

investerare. Det kräver vidare ett fullständigt politiskt stöd över blockgrän-
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serna. Därtill måste det sannolikt krävas en innovativ syn på finansierings-

lösningar. Risken är stor att satsningarna är bra för Åland, men att det inte 

är en självklarhet att själva investeringen som sådan har någon större lön-

samhet.” 

Tack, herr talman, dessa åsikter delar jag till hundra procent. Jag ser fram 

emot en givande spörsmålsdebatt. Tack.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! När jag tog del av det skriftliga svaret ifrån landskapsrege-

ringens sida tyckte jag att det var ganska allmänt hållet. Näringsmi-

nistern skulle förklara mera i ord om vad som låg bakom. Jag tycker 

fortfarande att också den delen är lite allmänt hållet. Vi har ett stort be-

kymmer när det gäller turismnäringen. Vi tappar fart och vi blir efter 

våra konkurrenter. Det var huvudorsaken till att jag skrev på det här och 

spörsmålet. Jag ville få till stånd en debatt.  

För att få en större konkretiseringsfas i den här debatten, vad ser nä-

ringsministern som den största utmaningen för turistnäringen? Jag ska 

återkomma i mitt anförande om hur jag ser på det. Hur ser näringsmi-

nistern på det här? 

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Kanske det är lite allmänt hållet. Det håller jag gärna 

med ltl Anders Eriksson om. Vi grundar oss på de utredningar som har 

gjorts. Nu kommer den här strategin att tas fram tillsammans med 

branschen och Visit Åland. Det fanns ett stort önskemål att de skulle få 

vara med, vilket vi självklart tyckte att de skulle få vara. Därför tycker 

jag heller inte att man ska föregå det här. Vi får nu se vad vi kommer 

fram till för resultat. 

Den stora utmaningen, som ltl Anders Eriksson frågade efter, den 

kommer att bli ett genomföra strategin. Jag har mycket erfarenhet av 

den här typen av arbete. Jag vet att det har funnits mycket idéer och det 

har funnits många strategier. Problemet för oss här på Åland har varit 

att implementera idéerna, få med alla på samma gång och verkligen 

göra det. Implementeringen kommer vi att lägga stor vikt vid när det 

gäller strategiarbetet. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Om jag ska börja med något positivt så var jag i tidigare debatter väldigt 

kritisk till att man hade marknadens aktörer på sidan om det här strate-

giarbetet, man hade inte t.ex. Visit Åland med. Det är bra att man har 

tagit detta till sig. 

Om jag förstod svaret på min fråga om vad den största utmaningen 

för turistnäringen är, var näringsministerns svar; att genomföra strate-

gin, som han uttryckte sig. Nu har landskapsregeringen faktiskt i tre år 

försökt få fram en sådan här strategi. Jag vill inte säga desto mera innan 

vi ser den här strategin, om det kommer någon strategi eller inte. Jag 

tycker ändå att en sådan här debatt kunde vinna på om vi kunde debat-

tera lite konkreta åtgärder, lite förslag och lite politisk handlingskraft. Vi 

måste lite komma ner ifrån de här allmänna svepande formuleringarna, 

såsom jag ser det.  
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Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Ja, det är helt rätt ltl Anders Eriksson. Jag tycker faktiskt att det fanns 

en hel del av den varan i mitt anförande. Exempelvis en sådan sak som 

att hitta nya marknader. Vi har en väldigt intressant marknad som vi 

fortfarande har obearbetad och den heter Ryssland. Jag nämnde många 

olika saker. 

Sjöfarten är enormt viktig här också. Vi hoppas av hela vårt hjärta att 

vi ska få till stånd en nyinvestering, att Viking Lines investeringar ska gå 

att genomföra. Det är en viktig till bit och jag kan räkna upp många. 

Själva strategin kommer i mars 2011, det sker i samarbete med bran-

schen, vilket jag tror att är viktigt. Den stora utmaningen blir att verklig-

en inte göra den här strategin till den en hyllvärmare utan att få den im-

plementerad. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Tack, herr talman! Jag får tacka för ett bra anförande. Jag förstår att 

strategin går ut på att man ska förlänga säsongen. Och kvalitén ska om 

möjligt försöka höjas på de anläggningar som vi har. Det är ju bra om vi 

finner nya nischer. Jag har alltid välkomnat att det är viktigt att förlänga 

säsongen vår och höst. Alandica, som nämndes här, är ett bra exempel 

på det.  

Jag skulle vilja putta in en liten detalj till. Inom Turistförbundet anser 

man att fisketurismen är speciellt viktig när det gäller att få turister till 

Åland under lågsäsong. Dessutom kommer dessa turister till andra delar 

av Åland än till Mariehamn. Fisketuristerna har förlängt säsongen be-

tydligt. Senaste året innebar det 19 000 övernattningar, vilket har stor 

betydelse särskilt för stugbyarna. Därför bör vi bevara och utveckla den 

verksamhet som t.ex. Guttorp har idag. Finns det fisk i våra vatten har vi 

också turister på Åland. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Säsongförlängningen är enormt viktig. Det är än-

dorna av nuvarande högsäsong som vi ska arbeta med. Det är där vi ska 

sätta in krafterna. Högsäsongen har historiskt gått att fylla väldigt bra, 

men det är bara ett fåtal veckor. Det gäller att skarva i, att få någonting 

på allvar att hända i april, maj och i september, oktober. Det här arbetet 

kommer att fokusera mycket på det. 

När det gäller fisketurismens så är det också en viktig bit. Det är en av 

de aktiviteter som drar in förhållandevis mycket pengar per dygn till ho-

tell och stugägare med mera. Guttorp är en viktig bit. Vi ska se till att vi 

få Guttorp att fungera så att vi kan ha den verksamheten kvar. Turism-

branschen värdesätter Guttorp mycket högt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag får tacka landskapsregeringen för svaret och den vänliga 

presentationen, dock så att även jag upplevde svaret som väldigt allmänt. Det 

finns egentligen ingenting att motsätta sig i svaret, där är vi helt eniga. Jag 

fick svar på en av frågorna från spörsmålet. Turismstrategin kommer i slutet 

av mars, i alla fall ska konsulten då vara klar. Sedan ska det väl processas po-

litiskt på något sätt, antar jag.  

Det svarar inte på frågan om vilka områden som landskapsregeringen an-

ser att är de mest angelägna att åtgärda för turismen just nu och vilka land-

skapsregeringens prioriteringar är. 

Jag får väl konstatera den här mandatperioden går. Näringspolitiken har 

inte varit den här regeringens bästa gren. Den icke levererade turismstrategin 

visar ännu en gång på att landskapsregeringen inte har klarat av att leva upp 

till de löften som man har gett och inte heller till de egna ambitionerna. Det 

blir mer och mer tydligt att det är viktigt att sätta igång processer, att låta de 

rullar på och man säger att man jobbar med dem, men sedan då? Resultaten 

låter vänta på sig.  

Arbetet med en ny turismstrategi sattes i gång redan 2008, när man till-

satte en arbetsgrupp med människor som representerade olika grenar inom 

turismen. Man anställde en projektledare. En projektledare som efter ett år 

lämnade sitt uppdrag. Det var omöjligt att gå vidare utan klarare mandat och 

tydligare politiska direktiv från landskapsregeringens ministrar. Efter det 

somnade arbetsgruppen in. Minister Jan-Erik Mattsson utlovade strategin 

vid flera tillfällen. Allra senast skulle den komma i maj 2010. Nu är det sep-

tember och landskapsregeringens senaste besked är att en konsult från Sve-

rige nu ska föra landskapets arbete i hamn, till den sista mars 2011, till en 

kostnad av 46 000 euro.    

Det blir en ny regering som får ta över verkställigheten av den här strategin 

den. Vi har fyra förlorade år, dock några utredningar. Om det vore så väl att 

andra branscher på Åland gick så lysande och att tillväxten pekade uppåt 

inom att andra segmentet, då kanske man kunde ha råd att ignorera en nä-

ring som turismen. 3,5 procent av BNP är kanske inte så mycket. Men nu är 

det inte så, flera för Åland viktiga branscher, som är bärare av den åländska 

ekonomin och välfärden, kämpar i motvind. Vi måste hålla stånd mot en allt 

tuffare konkurrens där ute i världen. Jag menar att vi inte har råd att för-

summa den potential som ändå finns inom turismen. Det är en framtids-

bransch. Det är en av världens snabbaste växande näringar. Alla slåss om att 

få vara med och locka besökarna. Runt omkring oss görs planer och strategier 

upp och man lyfter fram och analyserar sina styrkor och svagheter. Man 

marknadsför och man stärker kvalitet och varumärken. På Åland drar vi in på 

destinationsmarknadsföring och låter åren gå. Man måste konstatera att det 

här är ett misslyckande. 

Det här har snart kostat skattebetalarna över 100 000 euro i löner, arvo-

den och utredningar. Om man lägger till alla arbetstimmar och möten så vet 

jag inte var vi landar. Det har kostat. När strategin är klar väntar det verkliga 

arbetet med att involvera, fördjupa och förverkliga, vilket minister Eliasson 

också underströk att är det verkligt viktiga arbete. Det arbetet skjuter man på 

nästa regering. 

Vi vill i det här spörsmålet veta vilka som är landskapsregeringens priorite-

ringar. Man kan säga de tre viktigaste, så att vi vet det. Om vi ska få något re-
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sultat under den här mandatperioden så vore den snabbaste vägen att land-

skapsregeringen i budget 2011 skriver in vad man anser att är det mest akuta.  

Det är viktigt att man tar tag i de signaler som har kommit de senaste åren 

om att destinationen Åland kan vara på tillbakagång. Vi har sett det i sjun-

kande antal övernattningar och vi har sett det i reklamationer främst vad gäl-

ler boendet. Det här är en trend som är oerhört viktiga att vända. Vi har ju på 

Åland alla förutsättningar. Vi har goda kommunikationer. Vi har den vackra 

naturen, stillheten, en världsunik skärgård och vi har självstyrelsen, som ing-

en annan har, att berätta om ända från stenåldern via Bomarsund till sjöfar-

tens glansdagar och champagnegaleasen. Men det kräver en långsiktig strate-

gisk turismpolitik som är konsekvent och som bygger på det som är auten-

tiskt för oss, på genuinitet och äkthet.   

Vad gäller att stärka varumärket så tror jag att vi alla är eniga om det är 

den gröna ön i det blå havet med de flesta soltimmarna som är vår resurs och 

vår styrka och det som vi borde marknadsföra och konsekvent kommunicera 

ut.  

Vi behöver också ett varumärke som bygger på en ekologisk profil och en 

turism som är skonsam mot naturen. Vad gäller ekoresor så ökar intresset be-

tydligt ute i världen, framförallt bland amerikaner, tyskar och bland unga 

kvinnor.  

Biosphere Expedition, som är en internationell organisation för ekologiskt 

resande, konstaterar att det idag inte finns några ekologiska resmål i Finland. 

Åland borde vara det första.  

Att den åländska turismnäringen behöver en strategi är uppenbart, särskilt 

med tanke på de många aktörer som är småföretagare. De behöver de insat-

ser som landskapsregeringen kan bidra med.  

Jag anser att landskapsregeringen ska ha det övergripande ansvaret för att 

skapa de här förutsättningarna och strukturerna som utvecklingen behöver, 

förstås i samarbete med de idag alltför många kommuner och med näringens 

aktörer. Det behövs engagemang och kompetens för att jobba med det här, 

det kanske vi inte har till alla delar i förvaltningen. Man behöver också ha en 

gemensam vision, en gemensam målbild och årliga handlingsplaner för för-

verkligandet.  

Jag vill också i det vidare arbetet lyfta fram ett nytt segment som jag tror 

att är viktigt att rikta sig emot, nämligen det som idag kallas WHOP, wealthy, 

healthy older people. Det är en allt större grupp som består av äldre befolk-

ning med god hälsa och god ekonomi. Den gruppen kommer att öka hela ti-

den. Det är en grupp som jag tror att Åland kunde bli ett verkligt paradis för. 

Men de ställer höga krav på kvalité och bekvämlighet.  

Minister Eliasson nämnde Ryssland som en ny marknad. Jag tror också att 

där finns ett nytt kundsegment, framförallt för passagerarfartygen. Jag tror 

också att Tyskland fortfarande är en viktig marknad, liksom närområdena. 

Det finns väldigt mycket att säga om detta och vad man skulle kunna göra, 

men tiden tar slut.  

Jag vill tala lite sportspråk, som också minister Eliasson nämnde. Jag 

tyckte att Eliasson ändå pekade på vad som behöver göras. Det är inte så att 

man svävar i okunskap om att åtgärder behövs, framförallt när det gäller kva-

litetshöjningen inom övernattningen. Vi har utredningar i botten, jag vet inte 

hur många utredningar som är gjorda den senaste tiden. Kan inte Eliasson slå 

på bollen själv? Sätt bollen i rullning hellre än att köpa in en svensk konsult 
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som ska komma hit och slå in bollen för 50 000 euro. Vi måste tro på oss 

själva, Eliasson, och på den kompetens som finns ute i näringen, bland före-

tagarna, hotellägarna, restaurangerna och stugbyägarna med flera.  

Snabbast och mest effektiva är nu att landskapsregeringen kortfattat sam-

manfattar vad som är det mest akuta och återkommer i nästa budget för 2011. 

Tack.   

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag ska börja med att säga att det känns jättebra, ltl 

Camilla Gunell. Jag kan i princip hålla med om allting som ltl Camilla 

Gunells sade. Jag tror att hon håller med om mycket som jag sade också. 

Det här bådar gott inför jobbet som vi har framför oss.  

När det gäller detta med svensk konsult så vill jag säga att vi tror på 

oss själva. Jag tro på mig själv, vi i regeringen tror på oss själva och jag 

vet att branschen och människorna tror på sig själva. Men, i ett sådant 

här fall är det bra att få någon utifrån ser på Åland med lite nya öppna 

ögon. Någon som är van med processen och som verkligen kan göra det 

på ett halvt år. Branschen ville också ha det så.  

När det gäller områden så kan jag nämna fyra. Det är viktigt att vi får 

en säsongsförlängning, det är viktigt att vi lyckas implementera, det är 

viktigt att få symbios mellan den landbaserade turismen och sjöfarten 

och skärgården och regionerna är viktiga. Där har vi fyra viktiga områ-

den. Jag återkommer. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är säkert bra att ha en positiv energi och kraft, det tror jag absolut. 

Realiteten är att turismstrategin kommer just och just att bli klar under 

den här mandatperioden. Fyra år har gått. Det är ju beklagligt, det är ett 

stort misslyckande för regeringen att inte ha rott i land det här projektet. 

Där ute väntar småföretagare och hela näringen på att den här strategin 

ska komma. Man hinner knappt processa den här konsultens arbete in-

nan en ny landskapsregering ska ta över och förverkliga det. Då vet vi 

inte hur de målsättningarna och prioriteringarna ser ut. Därför menar 

jag att om minister Eliassons ska ha genomslag och verkligen vill göra 

någonting så måste han komma med det i budgeten för 2011. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag gillar att spela tennis. Jag lovar att jag ska vara 

med och slå på bollen, vi behöver alla göra det. Detta att det kommer för 

sent, jag jobbar utifrån nuet och framåt. Ska vi låta bli att göra det här? 

Är det bättre? Nej, vi måste göra det. Vi har skaffat en konsult för 46000 

euro. Tittar vi på hur mycket som har lagts ned hittills så är vi uppe i un-

gefär en hundring. Det kostar ungefär lika mycket som förra strategipla-

nen kostade. Att vara defaitistisk och inte tro på framtiden det tycker jag 

är konstigt. Vi måste väl tro på framtiden och vara positiva. Det är jätte-

viktigt.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Det är just det som är det viktiga, att vi har framtiden i sikte. Därför är 

det obegripligt att förstå att landskapsregeringen låter fyra år gå och för-

summar den här näringen, som är en av våra viktigaste tillväxtbranscher 
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för framtiden. Om allt annat gick som tåget, vilket jag inte anser att det 

gör, då kanske man kan ha råd att försumma en sådan näring som tur-

ismen, men det anser inte jag. Vi behöver den här näringen, för syssel-

sättningen framförallt. Vi borde ha klara målsättningar om hur stor del 

av BNP som turismen ska bidra med 2017. Hur många övernattningar 

ska vi ha? Klara mål och dit ska vi nå. Man kan inte bara sitta och vänta 

och låta tiden gå. Det är inte bara Eliassons fel, det är landskapsrege-

ringen som har försummat det här under de här åren.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Jag hade inte tänkt att jag skulle replikera eller kommentera ltl 

ut Gunells anförande eftersom jag återigen är benägen att ta fram detta med 

eländesbeskrivning. Men det fick jag tydligen inte använda. Men det är ju det 

som det är.  

Den turismstrategi som gäller från 2003 till 2009 hade just sådana här mål 

med övernattningar. Ett av målen var att man skulle öka övernattningar med 

fem procent per år. Det stämmer väl ungefär att turismen är 2-3 procent av 

BNP. Ska vi fortsätta med den typen av mål eller ska vi ha någonting annat? 

Spörsmålet ställer frågan vem, vad, vilka, när och hur osv. Jag tror att man 

måste börja med att beskriva verkligheten. Tyvärr är det så att övernattnings-

statistiken är det enda vi har att hålla oss till och BNP-siffrorna. Ser man på 

övernattningsstatistiken för Åland från år 2000 och jämför den med Gotland, 

jämför den med Sverige, jämför den med Finland så ligger Sverige och Fin-

land ungefär på jämn nivå, Åland är på väg neråt och Gotland är på väg 

uppåt. Det verkligt intressanta som man bör tänka på är att storstäderna i 

Sverige ökar väldigt mycket. Det avspeglar en förändring i våra kundgrupper. 

Det avspeglar sig också i det svenska valet. Det avspeglar sig i samhällsstruk-

turen, kalla det klassamhället eller någonting annat. Sverige är ett medel-

klassamhälle som konsumerar sådant som erbjuds i storstäderna. Där finns 

restauranger, teatrar, underhållning, museer och liknande. Det attraherar 

dagens turister i Sverige. Då håller det inte att i tunnelbanan säga att vi lockar 

er till Åland med sommaren som den var förr med klippor och sol. Det är sä-

kert bra, jag håller mig till klippor och sol, i avskildhet helst. Men turisterna 

som har konsumtionsutrymme, den växande medelklassen, de reser med fär-

jor, de reser till storstäder, de reser till närområden och de reser på weekend-

resor osv. Det är ett faktum som kanske inte kommer fram så mycket därför 

att vi egentligen inte har den analysen.  

När ltl Gunell, spörsmålsställaren, säger att ingenting görs och ingenting 

händer så tror man att Åland är någon sorts bakåtsträvande isolerad ö, en 

öde ö, men så är det ju inte. Det är visserligen en neråtgående tendens p.g.a. 

att man inte har fångat upp marknaden. Ser vi på turismen på Åland så behö-

ver man inte fundera mycket före man inser att den är enorm. Turismen är 

stor. Vi har ju massor med besökare, massor med övernattningar. Hur kan 

jag då påstå någonting som omkullkastar det som tidigare har sagt här? Ja, 

därför att statistiken visar att övernattningar per 1000 personer är nästan 

dubbelt så höga här på Åland som på Gotland. Gotland är idealet för många. 

Gotland är fantastiskt och Gotland går uppåt. Men vi har en mycket hög nivå. 
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Vi har ungefär 20 övernattningar per 1000 personer. Gotland är på väg 

uppåt, de har ungefär tio övernattningar per tusen personer. Det ser illa ut för 

Åland i statistiken men det är inte så illa som det ser ut.  

Potentialen finns där för att vi har massor med folk här. Folk som är här 

frågar efter aktiviteter. De frågar efter vad de kan göra med familjen. De frå-

gar vad de kan göra med sina barn. Där kommer det som är viktigt för tur-

ismen, infrastrukturen. Olika anläggningar har byggts regionalt i skärgården, 

Gullvivan, Remmaren, Soltuna, Brudhäll, Seagram osv. Det är en tid som har 

lockat folk ut i regionerna. Nu har vi KK-huset och Hotell Arkipelag, som 

kunde expandera, där har vi en potential. 

När det gäller champagnen, så är champagnen i sig intressant och många 

funderar på den. Men det gäller också detta med den maritima arkeologin 

och möjligheterna där samt dykturism. Där kunde man verkligen haka på ett 

gyllene tillfälle i det här läget, kanske till och med delvis finansierat med 

champagnepengar. Där finns utvecklingsmöjligheterna.  

Då måste man fråga sig om de utvecklingsmöjligheter som finns när det 

gäller barn- och familjeturismen. Ska landskapsregeringen sköta det? Eller 

ska vi ha det nya slagordet med autonoma myndigheter som man skickar ut i 

samhället för att sköta det ena och det andra? 

Nu har vi Turistförbundet, som av någon konstig anledning heter Visit 

Åland. För mig så låter det som om man försöker locka hem emigranter från 

Australien och USA. Men det är en marknadsföringsorganisation. Man säger 

att ingenting görs? Det är ju märkligt i så fall, för till Visit Åland går det 1,4 

miljoner euro per år. Det kan man diskutera. Det hoppas jag att man gör i 

den här utredningen som kommer. 

Herr talman! Det finns mycket att säga om själva utvecklingen av turism-

en. Jag anser fortfarande att det är viktigt att man har plattformen klar. Vil-

ken typ av turismen har vi? Vad har vi för anläggningar? Vad är det för typ av 

konsumtion som dagens turister efterfrågar? Redan där så ser vi att vi över-

huvudtaget måste höja kvalitén på både restauranger, stugor och annat. Vi 

måste utöka aktiviteterna för barnfamiljerna. De som reser idag vill ha både 

barn, hund och katt med sig. De ska ha aktiviteter, de är också moderna och 

medelklass. Det finns också möjligheter för turismen. 

Det här kunde bli hur långt som helst. Jag ska bespara de tappra åhörarna 

med att avsluta med BNP. Det är samma som med övernattningssiffrorna, de 

fångar in en del av turismen, de fångar inte in allt. Jag är ganska säker på att 

vi har ett mörkertal i vår turiststatistik. Det är ålänningar eller sådana som 

har åländsk härkomst som kommer hit sommar efter sommar. De bor i egna 

hus eller hos släktingar osv.  

När det gäller fisketurismen är det ungefär 20 000 övernattningar, de 

kommer in i övernattningsstatistiken.  

När det gäller båtturismen är det ungefär 30 000 övernattningar som idag 

inte går in i statistiken. Det finns statistik på det men de räknas alltså inte in i 

övernattningsstatistiken. När det gäller båtturism ligger vi bättre till än Got-

land.  

När det gäller BNP så borde man egentligen inte använda det begreppet 

när det gäller turismen. Många förvånar sig över hur den landbaserade tur-

ismen enbart kan vara 2-3 procent av BNP. Det beror på att all annan verk-

samhet på Åland är upplåst genom att BNP-begreppet innehåller också ka-

pitalförslitning. Och det innehåller vinster och utdelningar osv. Men de turis-
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ter som kommer hit tjänar in sin BNP på annat håll. De kommer hit och göra 

av med sina löner och möjligen vinster. Det betyder att vi har en exportpro-

dukt där vi inte satsar på deras jobb, utan de kommer hit ändå. De tjänar in 

sina pengar på statsförvaltningen, kommunalförvaltningen eller i privata fö-

retag. Deras löner används för konsumtion här. Turismbegreppet och måttet i 

förhållande till BNP är inte oproblematiskt. Det betyder också att vi tenderar 

att underskatta turismens betydelse.  

Man kan också se en annan aspekt på turismen. Jag bortser från den 30-35 

procentiga sjöbaserade turismen, eller resandenäringen. I och med att vi har 

turismen så bygger vi upp en kapacitet som gör att vi kan producera tjänster, 

transporttjänster, vanliga tjänster på hotell och restauranger och konsumt-

ionstjänster. Det blir egentligen en indirekt effekt av turismen. Turismen har 

en ekonomisk betydelse. Statistiken ser illa ut. Men det finns en enorm pot-

ential. Vi har barn- och familjturism som kräver mer aktiviteter. Vi har dyk-

turismen som en helt ny aktivitet. Vi har KK-huset som har kongresser och 

konferenser. Om vi kan fånga upp den turismen med specialgrupper, det kan 

vara marinarkeologer, champagneexperter eller vad som helst. Vi har ju fokus 

på Åland. Då tycker jag att man inte ska måla upp den negativa bilden att 

ingenting görs, ingenting händer, ingenting vill man och ingenting kan man. 

Folk är ju här i massor ändå! Inte behöver landskapsregeringen stå på Torg-

gatan och dela ut eurosedlar för att turisterna ska komma hit. Man ser till att 

infrastrukturen fungerar. 

Jag har hört turisterna säga att Åland är fantastiskt, naturen är fantastisk. 

Man säger också att vi har så rent och välordnat. Om man jämför med andra 

orter så är det ju så. Vi har alltså 500 000 - 600 000 övernattningar per ca-

pita mer än Gotland, per capita massor mer än i Finland och Sverige och jäm-

förbart med storstäderna i Sverige. Vi måste möta efterfrågan på nya kon-

sumtionsmönster på ett annat sätt. Det är nyckeln till det hela. Tack.   

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tycker att ltl Olof Erland ska sluta upp att mobba min 

partisyster Camilla Gunell. Hon har rätt att få ha vilka åsikter som helst 

utan att omdömena ska vara att det är någon slags eländesbeskrivning-

ar.  

Till själva anförandet i övrigt så inledde ltl Erland med att konstatera 

att programmet 2003-2009 innehöll mål för turistbranschen. Jag fick 

det intrycket att han ansåg att det programmet inte var bra. Vad var det 

som gick fel med det programmet? Jag antar att det också var under den 

tid som ltl Olof Erland hade tjänstemannaansvar för den här sektorn.  

Ltl Olof Erland, replik 

Talman! Den där stämmer inte. Jag hade tjänstemannaansvar 1989 när 

jag gjorde ett program i egenskap av avdelningschef. År 2003 hade jag 

inte tjänstemannaansvar över turismen. Jag vet inte om man ska börja 

analysera vad som var fel i det. Jag tycker att man ska utveckla målbe-

skrivningen. Många använder antal övernattningar som mått för att det 

är det enda måttet. Det är okej, det antyder vad som händer inom tur-

ismen. Jag tycker att man ska gå in i BNP-begreppet och inte fastna vid 

att det är så lågt eftersom jag tycker att det är missvisande. Det kan jag 



  

  397 

inte bevisa, i alla fall inte i en replik. Det är en problematik kring att 

mäta turismens effekter. Det var det som var min slutsats. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det finns säkert mycket i det. Det kan man väl föra en diskussion om. I 

det här fallet är vi väl ändå alla besjälade av tanken att det måste vidtas 

konkreta åtgärder för är att näringen ska få den stimulans den behöver. 

Nog tycker man väl ifrån branschens sida att det inte går så bra just nu 

utan att det är lite knackigt.   

Sedan undrar jag faktiskt om satsningen på familjturism är riktigt op-

timalt? Jag håller nog med dem som tycker att man ska satsa på den ge-

neration som jag själv tillhör. Den generationen är ganska frisk och har 

rätt mycket pengar. Speciellt kvinnor i min ålder reser mycket, vill ha 

bra mat och det ska vara ekologiskt osv. Det är en grupp som man aldrig 

har satsat på. Det ska vara golf, fiske och segling vilket tillhör det andra 

könet i första hand. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Knackigt går det ju i världsekonomin så det är inte så 

konstigt att det speglar av sig här. De rika pensionärerna är ju en gam-

mal målgrupp för turismen. Doktor Hoving var på 1900-talet speciellt 

inriktade på dem. De kom hit och de hade också, liksom ltl Sundback 

tydligen, gott om pengar. De var här och åt, badade och fick behandling-

ar. I de stora medelklassgrupperna, som ökar i Sverige, där har vi den 

här stadsturismen. Det är sådana familjer som gärna vill ha sina barn 

med. Det är inte bara pappalediga människor nuförtiden, det är familje-

lediga människor som har hund, katt och barn med sig när de turistar. 

Jag vet att många har frågat efter vad de ska göra med sina barn på 

Åland. Vart ska de fara? Var kan man klappa kaniner? Det är ju en dis-

kussion som vi ska föra. Inte kan vi anpassa turismen efter ltl Sundbacks 

konsumtionsmönster. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Ltl Erland nämnde dykturismen och champagnen. Vi 

får verkligen vara glada och skratta oss lyckliga över det här fyndet, för 

att man har hittat den här gamla champagnen och ölen. Vi måste nu dra 

största möjliga nytta av det för Åland och turismen. Där kommer dyk-

turismen in. Jag har länge trott på att det är en bra aktivet. Nu får dyk-

turismen draghjälp automatiskt i och med att champagnefyndet kablas 

ut över hela världen. Det blir säkert en ny viktigt pusselbit i strategin att 

utveckla dykturismen. Då måste man sänka några vrak så att man kan 

dyka under alla väderleksförhållanden. Jag ville bara säga att jag håller 

jag med om det. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det har varit en utveckling inom turismen att landskapet 

inte ska gå in och vara aktör i anläggningar. Det tycker jag att är en vik-

tig grundprincip. Däremot när det gäller dykturismen så är det precis ett 

sådant område där någon måste ta tag i, koordinera, samla, finansiera 
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och leda fram det till någonting som fungerar. Jag tycker att ett dykcent-

rum kunde placeras på Storklubb i Föglö. Där det finns färdiga byggna-

der och lokaler och det ligger precis mitt i en vrakkyrkogård i södra 

Föglö. Man kan lätt ta sig ut dit. Turisterna, både äldre pensionerade 

och barn kan få aktiviteter i anslutning till dykandet. Det finns också 

planer på sälsafari och liknande saker.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik  

Tack, herr talman! Jag uttalar mig inte om detaljerna och hur det ska ut-

föras. Jag tror att dykturismen kommer att bli en viktig bit i själva stra-

tegitänkandet och den processen. Egentligen tror jag att dykturismen 

kommer att få sig den puff som den behöver. Det har länge funnits 

många som har velat utveckla dykturismen på Åland, men man har inte 

lyckats övertyga. Jag tror att vi kommer att få det genomslaget nu tack 

vare champagnen. Dykturisterna är också en mycket attraktiv grupp ef-

tersom de lämnar mycket pengar efter sig. Jag ser fram emot dyk-

turismen och hoppas mycket på den. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! När nästa års budget kommer, som PDF-dokument, så ska 

jag söka på två ord; dykturismen och maritim arkeologi, så får vi se vad 

det finns under de områdena. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Ltl Olof Erland säger att det inte går så dåligt för 

Ålands turism. Det kan väl vara så, beroende på ur vilket perspektiv man 

tar. Tittar man på statistik så ser man ändå att antalet turismföretag har 

minskat och att det finns en stor utmaning i de kommande generations-

växlingarna. Om man håller sig till de parametrar som vi har så kan man 

ändå konstatera att det krävs en kraftsamling på Åland för att komma 

ikapp. Vi har många destinationer runt omkring oss som har lyckats 

väldigt väl. Ska vi vara med och slåss om besökarna så behöver vi nog 

skärpa upp oss här på Åland. I den belysningen så är det absolut inte 

någon eländesbeskrivning. Det är fakta som jag konstaterar på basen av 

statistik och siffror och som finns att tillgå i olika dokument.  

Ltl Olof Erland, replik 

Sammantaget sade jag att om man ser på statistiken så ser det illa ut. 

Men om man går in och analyserar statistiken så är det inte så illa som 

det ser ut. Andra destinationer håller på att komma ikapp Åland. Men vi 

har ju en enorm potential. Vi har ju satsat på sjöfartskvarter, det tog 

över 10 år att komma loss med det. Vi har satsat på KK-huset, det tog 20 

år. Vi har satsat på annat som gynnar turismen rent allmänt. Vi har för-

sökt få en till golfbana, men det ser inte ut att bli någonting.  

Inte tycker jag att man kan bygga på, ja, jag vet inte vad jag ska an-

vända för ord för att inte bli anklagad för mobbning. Jag tycker att det 

finns så många positiva saker i utvecklingen och att vi kan gå vidare med 

Ålands turism som är stark och har utvecklingsmöjligheter. 
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Ltl Camilla Gunell, replik  

Det är just därför som man måste jobba proaktivt och inte vänta-och-se-

politiken som vi har sett nu i fyra år och som inte levererar någonting. 

Det är ju oerhört frustrerande för alla. 

Jag kan hålla med om att BNP-måttet kanske inte är det rätt att hålla 

sig till. Vi borde sätta upp ett mål på att vi ska ha ett visst antal över-

nattningar år 2015. År 2015 ska inkomsterna från turismen vara 100 

miljoner istället för 72 miljoner som de är idag. Konkreta mål som man 

ska uppnå med strategiskt konsekvent arbete som landskapsregeringen 

ska leda, implementera och förverkliga. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Landskapsregeringen ska inte göra allt. Det finns nä-

ringsidkare som ska få stimulans.  

Leveransbesked nummer ett: Sjöfartsmuseum. Leveransbesked 

nummer två: KK-hus. Leveransbesked nummer tre: Ö-spel och PAF-

Open, kanske t.o.m. tennismatcher. Leveransbesked nummer fyra: 1,4 

miljoner till Visit Åland. Leveransbesked på många punkter. Det är inte 

så att landskapsregeringen ska sitta här och lösa alla implementerings-

frågor och problem. Landskapsregeringen ska stimulera dykturism, ma-

ritim arkeologi, sälsafari och vad man nu hittar på. Särskilt tycker jag att 

man måste ha aktiviteter för familjer som kommer hit med sina barn. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Jag tycker inte att vi har problem med kejsarens nya kläder. Jag 

tycker att frågan om den uteblivna turismstrategin har utvecklat sig under 

den här landskapsregeringen till en mindre politisk skandal. Varför så starka 

ord? Näringen är väldigt väsentlig för landskapet. Det är en av de näringarna 

som har de största utvecklingspotentialerna. Det har regeringar sedan 1970-

talet arbetat hårt för och insett.   

Jag ska basera mitt vidare anförande på det som landskapsregeringen skri-

ver på sidan 1, i mitten. ”En långsiktigt förutsägbar politik är en grundläg-

gande förutsättning för företagande. Viktiga ramar ges i form av lagstift-

ning som anpassas till åländska förhållanden genom självstyrelsesystemet. 

Ett annat exempel är att landskapsregeringen formulerar målsättningar 

och styr sina finansieringsinstrument i fleråriga strategier eller program.” 

Det här är centralt för landskapets roll i näringspolitiken, också för kommu-

nernas roll i näringspolitiken. Det som man böjar med; en långsiktig förut-

sägbar politik, det är den kärnfråga som diskuteras i samband med detta 

spörsmål. Hur har den här landskapsregeringen levererat det? Man har lovat 

år 1, man har lovat år 2 och nu lovar man år 3 att man ska leverera år 4. Var 

och en förstår att detta är olyckligt för näringen. Det är också olyckligt för 

hela Åland eftersom näringen är så viktig för Åland, särskilt genom sina indi-

rekta mångfacetterade effekter.  

För turismen är det viktigaste att vi kunde få en så god utveckling som 

möjligt av attraktivitet för presumtiva besökare. I tidigare landskapsregering-

ar har man gjort betydande insatser när det gäller hårdvara. Man kan hänföra 

det till aktivitetssidan, KK-huset och det är bra. Förra lagtinget och det här 
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lagtinget har enats om att sjöfartsmuseet ska byggas ut, det är bra. Men vad 

är det viktigaste för turismföretagarna och deras möjlighet att expandera? Är 

det detta som Visit Åland sysslar med? Är det någonting annat? Är det KK-

huset eller är det sjöfartsmuseet? Det här har retts ut. Det behöver inte några 

svenskar för att berätta för oss. Svenskar har berättat det för oss, bl.a. Werke-

lin från Gotland har klart och tydligt pekat på detta under flera år. Det är tre 

saker som är bekymmersamma för Åland.  

Vi måste komma överens om vad som idag är viktigast att fokusera på. Är 

det produkten och dess kvalitet och innehåll eller är det marknadsföringen av 

den produkt vi har? Man har fokuserat väldigt mycket på marknadsföringen 

av den produkt vi har. Är det så klokt det? Vore det inte bättre, nu när vi un-

der flera år varit överens om att produkten fallerar, se till att vi satsar på det. 

Produkten innehåller boendekvaliteten och boendekvantiteten.  

Den andra punkten är evenemangen. Vilka upplevelser kan man vara med 

om som ordnas dygnvis i landskapet under 365 dagar i året? På sommaren 

har vi en otrolig evenemangsflora, helt fantastisk för detta lilla samhälle. Res-

ten av året är det magrare.  

Det tredje är aktiviteterna. Vad kan man göra? Det gäller sådant som orga-

niseras hela tiden. VI har hopbindningen av olika aktivitetspaket; att ge sig ut 

i ytterskärgården, att klättra längs med på Nyhamns fyrtorn och mycket an-

nat. Inom sporten har vi väldigt mycket sådant. Det lockar hit folk och när de 

är här så upplever de det som mycket intressant. Där finns väldigt mycket att 

utveckla. Vi har varit dåliga på att utveckla den första delen, boendekvali-

teten. Den är egentligen lite katastrofal. Trots att vi under många år har sett 

att de som har hög kvalitet de har också god beläggning. Vi har flera anlägg-

ningar där det är god kvalitet och där har man bra beläggning. Men alla andra 

stör ryktet om Åland som turistmål, när det är otillräcklig kvalitet.  

Året runt aktiviteter har vi haft en väldig massa förslag på genom åren. Alla 

förslag finns egentligen. Här idag diskuterades dykturismen och det finns 

mycket annat som har diskuterats. Det viktiga är att landskapsregeringen, 

tillsammans med näringen, plockar ut det som man nu är beredd att tillsam-

mans vara med och satsa på och som särskilt företagen är beredda att satsa 

på. Det här har utretts och det framgick också av den förra turismstrategin att 

dessa saker var viktiga. I förra turiststrategin gjordes det fina insatser man 

t.o.m. angav vem som skulle ansvara för genomförandet av de här olika för-

slagen.  

Näringen och många av oss politiker ställde stora förväntningar på den 

turismstrategin som skulle ha kommit 2008-2009. Man skulle ha gått vidare 

för den förra turismstrategin och finjusterat och utarbetat förslagen. Dessu-

tom beställde landskapsregeringen en egen utredning av näringslivet, som le-

vererades och som också innehöll väldigt massa att plocka ur. Det hade varit 

väldigt lätt att sammanställa en turismstrategi. Men den här landskapsrege-

ringen har inte lyckas leverera.  

I samband med utredningen "Attraktiva Åland", där jag var med på litet 

hörn, utsedd av näringslivet, så framgick det att Visit Åland som också är en 

av deltagarna i det här projektet, ville fortsätta att satsa på att marknadsföra 

den produkt vi hade. Det var det viktigaste för deras syn på turismen på 

Åland. Vi försökte få dem att också ta ansvar för produkten och för aktivite-

terna och evenemangen, så att man skulle göra om organisationen så att vi 



  

  401 

hade någon som tog ansvaret för dessa, en organisation som var gemensam 

med näringslivet.  

Titta på Göteborg & Co. De har skapat en egen organisation för detta, utgå-

ende från att de inte ansåg att marknadsföringsorganisationen var bra för 

dem. Vi tyckte ändå i den här utredningen att vi ju har en organisation där 

nästan alla turistföretagare är med. Några stora företag som banker och för-

säkringsbolag var inte med, men man kunde få dem med, de visade ett klart 

intresse för att vara med. De insåg att det är produkten som måste utvecklas, 

så att man verkligen har någonting att marknadsföra till de närmaste och 

mest lätt tillgängliga marknaderna, Finland och Sverige.  

Det här snacket om att man behöver vända sig till nya marknader när de 

nuvarande marknaderna inte mera accepterar ens produkt, det är inte bra. 

Då har man inte förstått var felet ligger i den produkt man har.  

Visit Åland visade inte något intresse av detta och visar det kanske fortfa-

rande inte. Först måste vi bygga produkten så att den är bra förrän vi satsar 

ordentligt på marknadsföring. Jag menar inte att vi ska sluta satsa pengar på 

marknadsföring men vi måste prioritera på ett mer rätt sätt. Detta är viktigt.  

Vi var och studerade turismutvecklingen i Åre, som faktiskt har fyra sä-

songer av naturliga skäl. Sedan har jag varit tio år uppe i Levi och studerat 

den turismen. Där har de tre säsonger, man kan inte vara där under somma-

ren för då är det så mycket myggor. Hösten, vintern och våren är det full fart 

där. Det är en otrolig utveckling, inte är det marknadsföringsorganisationen 

som har gjort den här utvecklingen. Det är företag som utvecklat den produk-

ten tillsammans med staten och deras finansieringsmöjligheter och kommu-

nerna. På flera av de här bergen är det samma sak, det är helt otroligt. När jag 

sitter där på höstarna så tänker jag; vad har Levi mer att erbjuda än vad 

Åland har? De har inte mer att erbjuda, vi har mera. Vi är mycket mer attrak-

tivare under åtminstone tre årstider, kanske t o m alla fyra årstider fast vi inte 

har skidning. Men allt annat har vi bättre möjligheter. Levi har ju inte bara 

skidning, de har massor med annat också som de satsar på. Där har vi blivit 

omsprungna ordentligt. Det var någon som här talade om att vi har mycket 

övernattningar på Åland, men det är ingenting jämfört med vad de har. Små 

orter som är mycket mindre än vår ort, där går kurvorna går uppåt. Samma 

är det på Gotland, visserligen började de på en låg nivå, i förhållande till oss, 

per capita, med kurvan går lite uppåt på Gotland. På många orter går kurvan 

brant uppåt. Här på Åland går kurvan lätt neråt och har gjort det under 

många år nu. På det sättet är analyserna för den åländska turismen ganska 

lätta att göra. 

Ministern sade att landskapsregeringen nu är inne på slutrakan. Ja, efter 

tre års ickearbete är man då inne på slutrakan. Sedan när det här jobbet är 

klart så är tiden ute för den här landskapsregeringen. Det innebär ju att vi 

måste tillsammans, precis som ministern Eliasson sade, ta tag i det och för-

söka göra det bästa möjliga. Jag är glad för att den beredskapen finns hos nu-

varande näringsminister, det är väsentligt. Man måste göra det tillsammans. 

Det blir naturligtvis lite antiklimax när man beställer en utredning från ett 

Uppsalaföretag, dessutom en utredning som ska vara förankrad i näringen, av 

människor som inte är bekanta med vår näring utan ska lära sig den först. 

Förankringen i näringen har gjorts tidigare i en utredning. Det blev en hyll-

värmare. Det var före minister Eliassons tid. Man gjorde det aktivt till en 

hyllvärmare. Det var mycket olyckligt. 
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Avslutningsvis, herr talman, en sammanfattning av det som jag ville säga. 

Det är boendekvaliteten som vi måste få upp nu. Det var en mycket central 

fråga för den parlamentariska kommittén för hembygdsrätts-, näringsrätt-, 

och jordförvärvsfrågor, att man skulle se till att bli av med de begränsningar 

som fanns på Åland för att utveckla boendeturismen på ett bra sätt. Kommit-

tén kom med ett bra förslag. Ingenting har hänt, tyvärr. Någon lagberedning 

pågår inte, vad jag vet. Däremot har man kunnat bevilja tillstånd för några av 

de befintliga turistbyarna. Havsvidden är ett sådant exempel, det finns 2-3 till 

som har beviljats och det är bra. Kommittén föreslog ju lag och ordning, att vi 

via lagstiftning och förordningsnivå skulle klargöra detta och göra en föränd-

ring i bygglagen så att det skulle bli en styrning på det. 

Boendekvaliteten är det ena, aktiviteterna är det andra och evenemangen 

är det tredje. Vi måste skapa den produkten så att vi har någonting att mark-

nadsföra. Då tror jag att vi har goda möjligheter att få våra övernattningar att 

öka från ungefär 400 000, i den nedgående trenden som statistiken visar, till 

800 000 eller 1 200 000 per år. Vi kan inte ändra den trenden bara med 

marknadsföring av det befintliga. Tack.  

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! När det gäller visioner och förutsättningar så är vi 

helt överens ltl Roger Jansson jag. Vi vet vad vi kan, vad vi har och vi vet 

att det finns massor av idéer. Jag ser framåt nu och det är viktigt att vi 

får detta till stånd. Vi har givit oss själva sex månaders tid, efter ett halvt 

år ska det här vara verkställt. Vi kommer att leverera det här.  

Produkten är jätteviktig, det tror jag också. Produkten måste vi ut-

veckla. Boendekvaliteten måste vi utveckla.  

När det gäller marknadsföring, så det är klart att man kan utveckla 

den också. Vi har alltid sett närmarknaden som den absolut viktigaste, 

och det är den fortsättningsvis också. Vi har naturliga marknader med 

fina kommunikationer. 

Detta som ltl Roger Jansson sade, snacket om nya marknader, det vill 

jag inte riktigt hålla med om. Det är nog någonting som vi ska titta på. 

Jag återkommer i nästa replik. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag har stor respekt och lätt att förstå minister Eliassons 

tankar, eftersom han till professionen är marknadsförare. Att man foku-

serar så här starkt på marknadsföringen förstår jag. Samtidigt när man 

är marknadsförare och reklamman så är det viktigt att produkten upp-

fyller de nivåer som man försöka få kunderna att förstå. Därför är det 

otroligt viktigt att vi kommer bort ifrån den här lågprisstämpeln på vår 

landturism. Det finns många olika orsaker till att det har blivit på det 

sättet. Det är inte bara tidens tand utan det är också den marknadsfö-

ring av Åland som har skett genom de kanaler som är väldigt bra men 

där fokus läggs på en annan produkt, nämligen en sjöprodukt. Därför 

måste landprodukten finna sina egna vägar för kvalitetsutveckling av 

turismen. 
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Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag tänkte inte så mycket på detta som marknadsfö-

rare, utan jag ville se på nya marknader. Hur man marknadsför sig på de 

nya marknaderna är en annan sak, det är detaljer.  

Jag besökte en stugby i Finström ganska nyligen. Där kunde man 

konstatera att utan de trevliga ryska turisterna, familjer och fisketuris-

ter, så skulle de inte klara sig. De har hittat en helt ny marknad som är 

beredda att betala för produkterna. Detta gäller nya fina stugor. Vi ska 

fortsätta fokusera på våra närmarknader, men vi också ha ögonen öppna 

för marknader som finns inom räckhåll. Vi har ju fartyg som går från 

Mariehamn till Baltikum och Helsingfors. Vi får inte glömma dem.  

När det gäller detta med turister året runt, så där måste vi tänka att vi 

ev. inte kan ta fram produkter som fungerar hela året. Jag tänker mera 

på säsongförlängning i första hand. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag har i min närmaste släktkrets en mycket duktig entre-

prenör inom fisketurismen som sannerligen har låtit mig se värdet av de 

ryska turisterna också. Jag vill inte på något sätt säga att jag är negativ 

till det. Jag försökte säga att man inte får försöka ersätta de befintliga 

stora marknaderna, som vi har i Sverige och i Finland, med andra, när 

ens produkt blir sämre och sämre. Då måste man ta tag i produkten 

istället. Där vill jag komma in på kollegan Camilla Gunells resonemang. 

Låt oss inte vänta till våren eller sommaren 2011, minister Eliasson, nu 

när vi är så överens om nödvändigheten av det här. Låt oss se resultat 

redan i budgeten för 2011, som kommer nu på hösten, när det gäller ut-

vecklingen av turismen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag vill tacka för ett bra anförande. Det var väldigt struktu-

rerat. Det klargjorde skillnaden mellan marknadsföringen av Åland och 

själva produkten. Här har ltl Roger Jansson stor erfarenhet och kunskap 

och det skänkte en stor reda i hela det här resonemanget. 

Det som förblev lite oklart för mig är om ltl Roger Jansson anser att 

det är Visit Åland som har ansvar för att utveckla produkten eller är det 

landskapsregeringen, just i turismpolitiken, som har det övergripande 

ansvaret? Vilken åsikt har ltl Roger Jansson i det här avseendet? 

Ltl Roger Jansson, replik 

Tack, herr talman! Det är skäl att svara på detta. Vi gjorde en utvärde-

ring av situationen i utredningen "Attraktiva Åland". Jag har tänkt på 

det mycket efteråt hur man borde göra här. Vi fastnade för att om man 

gör om Ålands Turistförbund, som det då hette, till en bredare organi-

sation än en ren marknadsföringsorganisation, som det är idag med 11-

12 anställda. Om man istället använder 6-7 av de anställda för mark-

nadsföring och sedan förstärker man med några personer och använder 
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en del av den befintliga personalen för evenemangsutveckling, boende-

kvalitetsutvecklingen och aktivitetsutvecklingen, samt att man gör mot-

svarande organisationsförändringar på landskapsregeringen, så då kan 

det fungera på Åland att det nya Visit Åland skulle kunna sköta det. Men 

så är det inte idag, det fungerar inte så.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tycker att det här är en viktig strategisk fråga. Den regering som har 

suttit nu verkar inte ha någon uppfattning om vilken deras uppgift är i 

det här sammanhanget. Man måste se på produktutvecklingen, med det 

menar jag inte att landskapet ska börja bygga vare sig det ena eller det 

andra eller vara delägare i någonting. Man måste greppa hela problema-

tiken och samordna aktiviteterna och utvecklingsprocessen. Därför är 

jag lite orolig när det gäller den här konsulten, om det nu igen är så att 

det är någon som ska säga vad landskapsregeringen ska göra. Istället 

borde man gå in för att lagtinget slår fast målen i budgeten och sedan 

när det gäller förverkligandet kanske det behövs konsulter.  

Minister Roger Eriksson, replik 

Herr talman! Min bestämda uppfattning är att om man inte omedelbart 

gör om Visit Ålands organisation och dess uppdrag från landskapsrege-

ringen, att särskilt fokusera på de här tre produktutvecklingssegmenten, 

så kommer man ingen vart. Då måste man på Åland istället diskutera en 

organisation som t.ex. Göteborg har. Där gick näringslivet samman till 

en ny produktutvecklingsorganisation. Visserligen plockar de in försälj-

ning också i den organisationen för att finansiera sig, vilket skapade en 

del problem, på Åland skulle det ha skapats stora problem. 

I Åre har man gjort på ett annat sätt. Där var det inte heller mark-

nadsföringsorganisationen som gick i bräschen för den här produktut-

vecklingen utan det var ett stort företag i kommunen. Samma är det i 

Levi, där var det inte heller marknadsföringsorganisationen som fick 

produktutvecklingsansvaret. Det var ett brett spektrum av företag som 

tog sig an den uppgiften tillsammans med samhället. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag vill också tacka för ett, till stora delar, mycket bra 

anförande av ltl Roger Jansson och hans stora insikter i det här och hans 

arbete med "Attraktiva Åland". Det var delvis svart och delvis ganska 

ljust.  

Jag måste göra ett tillrättaläggande. Det var inte under några om-

ständigheter frågan om en förväntan att det skulle komma en ny strategi 

före 2010. Det är då som den gamla strategin går ut. I de handlingar 

som jag har varit med om så var målet att komma med en ny turismstra-

tegi i januari 2010. Tyvärr, fanns det omständigheter som gjorde att den 

inte kunde levereras. Det gläder mig att höra näringsminister Eliasson 

nu säger att det arbetet som ändå lades ner ligger till grund för det som 
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komma skall. Visst är det viktigt att strategin kommer. Men någon stra-

tegi har inte varit förväntad vare sig 2008 eller 2009, vilket dessutom 

står i vårt handlingsprogram.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Talman! Det här beskedet förvånar mig, eftersom vi tidigare av minister 

Mattsson fick klara besked om att strategin skulle uppdateras. Det var 

nödvändigt särskilt för turistnäring. Den förra strategin var bra. Den 

angav väldigt konkret vad som skulle göras och vem som skulle göra det. 

Men man kom inte igång, så det var något fel någonstans. Då skulle man 

se till att man gjorde om strategin till de delar så att alla goda förslag 

verkligen kunde förverkligas. Därför brådskade det. Landskapsregering-

en skriver att samhället måste gå i bräschen, visa vägen och hjälpa till 

när det är någonting som inte fungerar i utvecklingen. Därför var det 

viktigt att man kanske från 2009 skulle ha fått den förnyade strategin, 

eftersom den gamla fullt ut inte fungerade.  

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Det är helt riktigt det som ltl Roger Jansson säger. 

Det har konstaterats att det var väldigt tydligt angivet vem som skulle 

göra vad. Men i resultatet kan vi se att så inte har skett, i den ordnings-

följden. Det gäller också de slutsatser som "Attraktiva Åland" har med 

sig. Det som man har kommit fram till har inte gjorts. Där har vi pro-

blemet. Skulle det ha gått som det var tänkt så skulle strategin har varit 

klar i december 2009, för drygt ett år sedan. Men tyvärr, den projektle-

daren, som vi hade, valde att lämna sitt jobb före tidens utgång.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är ju det som är vårt ansvar som samhällsarbetare. 

När vi gör upp strategier som är goda, har målsättningar och så visar det 

sig att det inte går att få dem att fungera helt fullt, då måste vi vidta åt-

gärder. Vad är orsaken till att det här inte kommer framåt? Vad kan vi 

göra annorlunda? Vi måste ange nya vägar i fall det visar sig att den 

gamla vägen inte fungerar. Därför var det viktigt att relativt snabbt, un-

der den här mandatperioden, få en uppdaterad utvecklad och lite om-

formad turismstrategi för näringens del. Nu ser vi hur övernattningssiff-

rorna går ner per år hela tiden och antagligen omsättningen också ef-

tersom anläggningarna blir sämre och sämre med ett antal goda undan-

tag. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Jan-Erik Mattsson 

Tack, herr talman! Turismspörsmål är dagens rubrik. Det var någon som tidi-

gare sade att från 70-talet har regeringar varit aktiva i turismen. Jag vill påstå 

att näringslivet på Åland har varit aktivt vad gäller turismen långt före det. 

Näringslivet byggde upp mycket av den struktur som finns ännu idag, login. 

På 50-talet hade vi åtta pensionat i Eckerö, kanske flera. Märkväl, pensiona-

ten på Åland byggdes och drevs under en tid när vi inte hade någon snabbrutt 

till Sverige. Man åkte ångbåt från Grisslehamn till Eckerö. Det fanns också 

nattbåtar som gick mellan Stockholm och Åbo och stannade till på Åland. 
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Detta vill jag påstå att är kanske den del där det verkligen märktes att det 

blev en turismutveckling på Åland. Den skedde då inte med vare sig lagting-

ets eller regeringens goda minne, ja, till en viss del, det fanns antagligen lag-

stiftning i grunden även på den tiden som möjliggjorde att detta skedde. 

På 60-talet tog det ordentlig fart, då började åtskilliga jordbruksfastigheter 

eller landsbygdsfastigheter bygga uthyrningsstugor som stöd för jordbruket 

och fisket. Många av dessa stugor finns fortfarande kvar. Sammantaget kan 

man säga att ingen av dessa stugor längre finns i någon uthyrningskatalog. 

Ingen av marknadsförarna använder den här typen av logi för att marknads-

föra Åland. 

Hur vi ska skapa ny attraktiv logi är ett av dagens stora problem. För varje 

år som går kan man konstatera att antalet uthyrningsstugor minskar hos våra 

två stora marknadsförare, Eckerölinjen och Viking Line. Man är tvungen att 

lyfta ut och föra av stugor som inte klarar måttet. Det här är ett stort problem 

för turismen på Åland. De här stugorna finns ändå kvar och hyrs ut på så kal-

lad allotment eller helårs uthyrning. Dessa stugor ingår inte i övernattnings-

statistiken för Åland.  

Åland behöver nu utveckling för att möta konkurrensen från de svenska 

turistanläggningarna. Man har tung marknadsföring hemma i eget land, vil-

ken har burit frukt. Precis som ltl Roger Jansson så har man lyckats skapa 

fyra säsonger. Man har hela året. Det är gott nog.  

Vintern för vår del är väl det mest problematiska. En turist kan inte fara ut 

och skida i januari och februari. Vi kan inte heller garantera att han kan åka 

skridskor. Vi kan inte heller boka in honom för isfiske. Isfiske var en sak som 

salig Lasse Wiklöf ville marknadsföra. Ålands Turistförbund skulle ha ett 

Slemmernfiske som kallades miljonpimpel. Man skulle märka en gädda och 

släppa ut den i Slemmern och den person som fick den gäddan på pilk på vin-

tern skulle vinna en miljon. Det var en god idé, som kanske skulle ha lockat 

många, inte vet jag. Det var en idé, men den förföll p.g.a. att det inte var nå-

gon som ställde upp med miljonen. Annars berodde det på att det aldrig var 

någon is.  

Det har nämnts mycket om vilka problem vi har för att komma vidare. 

Problemen är att vi inte klarar konkurrensen. Vi är inte attraktiva nog. Vi har 

för få anläggningar med hög kvalitet. Vad är det som har skapat problemen 

där? Vi har haft många relativt stora anläggningar med god kvalitet en gång i 

tiden. Jag vill påstå att generationsväxlingen har varit och är det största pro-

blemet och hotet mot en levande turistföretagare på Åland. Vi borde få fram 

flera yrkesvärdar som inte har många saker på sin lyra utan som faktiskt syss-

lar bara med turism och därtill hörande saker. Ett hinder för tillfället är fak-

tiskt jordförvärvsreglerna på Åland, vilka har nämnts tidigare här idag. Jag 

vill trycka på det ännu en gång. För ett tag sedan så sade jag härifrån talarsto-

len att jag vet om fem av sex anläggningar på Åland som skulle vara förtjänta 

av en generationsväxling med nya jordförvärvsregler. 

Vad behöver vi annat? Vi vet att det just nu startas nya restauranger på 

Åland i en mycket bra fart. Vi har aldrig haft så många restauranger och så 

bra restauranger som vi har idag. Men vad har vi när det gäller hotellsidan, 

framförallt i Mariehamn? När byggdes det ett hotell i Mariehamn senast? El-

ler när renoverades det ett hotell i Mariehamn senaste? Mig veterligen får vi 

gå tillbaka till 80-talet. Där har vi ett problem. När det gäller både gamla och 

nya stugor, så vad är landskapets roll? Ska landskapet på Åland ha en roll för 



  

  407 

att skapa nya hotellanläggningar eller flera hotell eller renovera hotell? Vilka 

medel ska vi då ta till?  

När det gäller Visit Åland, som både kritiseras och rosas beroende på hur 

man ser på det, så har vi per automatik en gång per år i Ålands lagting god-

känt näringsavdelningens budgetram för bidrag till Visit Åland, tidigare 

Ålands Turistförbund. Visit Åland är en stark organisation idag. Organisat-

ionen har aldrig haft så många medlemmar som den har just nu. Tydligen är 

det intressant att vara medlem och medverka. Men, för att få utveckling så 

måste de åländska produkterna, genom samarbete, få en bättre förpackning. 

Där har vi nog ett stort problem. 

Visit Ålands roll kan vi väl diskutera i ordinarie budget, som ltl Roger 

Jansson sade. Då ska vi ju fastställa det belopp som Visit Åland ska få för 

nästa års verksamhet. Jag tror att det kunde vara bra med lite mera fördjupad 

diskussion om Visit Åland, som har fått sänkt anslag nu två år i rad. Till vad 

ska dessa pengar användas? 

Vad ska vi erbjuda utöver det som vi har? Vi har satsat väldigt mycket 

pengar för sportresor. Finns det flera sporter som vi kan sälja? Det måste vi 

fundera på. 

Ett par av småbåtshamnarna går riktigt bra. Några hamnar går inte alls 

bra. Det är väldigt utslagsgivande var hamnar ligger och vilken service de kan 

ge erbjuda. Det är också skäl att tänka på det. 

När det gäller att fisketurismen är jag tyvärr rädd för att vi har haft vår 

topp där. Det finns stora problem både med vattenägandet och med till-

gången på fisk. Ska man tillåta det vanliga traditionella, dvs att man hyr en 

stuga, man hyr en egen båt? Eller är det modellen med egna fiskeguider som 

ska gälla och ett högre pris och en högre kvalitet? Det kanske måste vara både 

och. Jag tror att det finns skäl att granska det här. Den arbetsgrupp som hål-

ler på att titta på sportfisketurismen kommer så småningom med en rapport 

över hur man ser på framtiden och möjligheterna att öka på sportfisketur-

ismen. Jag vet att den här nämnda anläggningen i Finström som tar emot 

ryska gäster också har väldigt mycket fiske. Jag anser precis som ltl Roger 

Jansson; varför ska vi gå över ån efter vatten? Vi har den största marknaden, 

med samma språk som vi själva pratar, bara två timmar bort.  

Vilka grupper ska man satsa på? Jag tror fortsättningsvis att barnfamiljer-

na kommer att utgöra stommen under den tid på året när skolorna är stängda 

och barnen inte går i skolan. Det här är en grupp som kanske inte har råd att 

betala särskilt mycket. Det är ändå en grupp som har funnit Åland attraktivt. 

Jag vet att det går i arvskifte inom familjer. En familj började hyra en mina 

föräldrars stugor redan på 60-talet. Från den familjen har det kommit vuxna, 

som själva var där som barn, med sina barn. Nu upplever de med sina barn 

dessa fina somrar som Åland kan erbjuda. 

Det som ltl Sundback var inne på en äldre generation, som kanske har gått 

i pension och som kan resa när de själva vill, kan utgöra en grupp som kanske 

är lite underskattad idag. Jag tror att den gruppen finns. Då måste man också 

rikta marknadsföringen till den gruppen, om man tror på den. 

Vi har Sverige på två timmars avstånd. Vi har Finland på fem timmars av-

stånd. På 70-talet dök det väldigt många tyskar upp under den tiden som blev 

off season, andra veckan i augusti. Vi hade en ganska stor procentuell andel 

tyska turister i augusti- september. Den här gruppen saknar jag idag. Man 
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borde göra någon form av undersökning om varför de är borta. Jag tror att 

Åland för tyskarna är lika attraktivt idag som det var på 70-talet. 

Om vi jämför andra destinationer. Åre är ett brand, ett namn. Säger man 

Åre så vet alla vad det handlar om, i första hand att åka skidor. I Åre har man 

fyra säsonger, man har turismen året runt. Jag tror inte det är samhället som 

har varit in och styrt alltför mycket. 

När det gäller Gotland så var vi dit på besök och träffade representanter 

från Gotlands turistnäring. Det var intressant att höra deras åsikter om 

Åland. De tog fram Åland som det väldigt goda exemplet på hur man lyckas 

med turism. Det var det som de kände till. Det här är ju intressant. Man 

borde ha ett samarbete som plockar fram det bästa ur båda dessa orter. I 

Visby kunde man konstatera att efter första veckan i augusti så fanns det näs-

tan inte någon öppen sommarrestaurang. Man har sex veckors säsong i Visby. 

Sedan dör Visby. Vi har det bättre, våra restauranger är väl allihop öppna 

ännu fast vi snart skriver sista september. Nog finns det problem även på 

Gotland. 

Till sist skulle jag vilja gå in på någonting som inte har diskuterats desto 

närmare. Vi borde också börja titta på de lagar som styr logi och turistisk 

verksamhet.  

Jag kan nämna att som första turistanläggning på Åland så byggde jag en 

miljöstation, för att ta hand om avfallet. Det var den första stationen som 

byggdes med sortering. När anmälan hade gått in till myndigheten, så fick jag 

ett telefonsamtal från en flicka som hövligt frågade om hon skulle få fara ut 

och besikta min miljöstation. Jag trodde att hon ville se hur en sådan såg ut. 

För mig resulterade det här i en räkning på 430 mk på den tiden. Det stod i 

protokollet att mina sopkärl var smutsiga. Är det någon som har rena sop-

kärl? Jag brukar tvätta ur dem när säsongen är slut.  

Här har vi en utveckling där vi med lagar styr anläggningar och företag och 

ålägger dem avgifter för en massa krångliga inspektioner och kontroller. Det 

är inte stimulerande att vara företagare och få reda på att en inspektör har 

varit och besiktat dina sopkärl och funnit dem smutsiga. Man tycker inte att 

det är särskilt roligt. Dit for en veckas hyra från en stuga, och lite till. 

Med adress till näringsministern och regeringen kan jag säga att jag har 

själv försökt dämpa ivern att lägga avgifter på näringslivet, men jag har inte 

lyckats särskilt bra under den här tiden. Jag tror att vi är flera som skulle be-

höva lyfta det här. Det här gäller nog faktiskt hela vårt näringsliv. Om vi ska 

ta livet av näringslivet med avgifter och andra inskränkningar i verksamhets-

förutsättningar så blir det inte bra på sikt. 

Näringsminister Torbjörn Eliasson, jag önskar dig lycka till med det arbe-

tet som jag startade upp. Jag hoppas att du får det slutfört och att vi får det 

hit till lagtinget för en mera genomgripande diskussion och att vi får analy-

sera fram de problemställningar som finns. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Tack för det, ltl Jan-Erik Mattsson.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag kan väl också tacka. Jag tänkte kommentera detta med 

Gotland. Det är ganska intressant att de på Gotland tycker att vi är 

framåt när det gäller turismen. I ett längre perspektiv är det ju så. Got-

land har en tillgång som är helt unik med Visby. I våras var det ett ras i 

våra övernattningar. Det var intressant att notera att Gotland hade pre-

cis samma sak. Vi följer säsongsmönstret. Nu har de Visby Strand och vi 

har KK-huset. Nu gäller det att utnyttja det för den här säsongsförläng-

ningen. Jag tror att det finns anledning för alla att följa med vad som 

händer på Gotland. En stor skillnad är att de har flygtrafik, vi har fär-

jorna. Men vi har samma potential och kan faktiskt lära oss mycket.  

Minister Jan-Erik Mattsson, replik 

Jag var inne på detta med att paketera en produkt och få företagen att 

samarbeta om att sälja den här produkten. Just Visby Strand har drab-

bats av det att man inte klarar av att hålla stora konferenser på grund av 

login inte samarbetar och ger ett bra pris. Visby Strand får vara för sig 

och de andra för sig och de samarbetar inte. Det är ett resultat av in-

formation som man kan få därifrån. Det är någonting som tyvärr Got-

land så väl som Åland lider av. Det är en negativ sak. I övrigt skulle jag 

se fram emot ett årligt utbyte av erfarenheter på turistisk nivå mellan 

Gotland och Åland.  

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Vi har inte riktigt problem med hotellsamarbete för vi har 

få hotell. Gotland har många fler hotell. Det är en strukturell skillnad 

mellan Gotland och oss. Gotland har många hotell, lite stugor och vi har 

många stugor och få hotell. Jag tycker att man strategiskt borde lära sig 

att vi behöver fler hotell och bättre kvalitet på stugorna. Så enkelt är det 

i teorin. Hur man ska få fart på det i praktiken är nyckelfrågan för tur-

ismen.  

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Precis som jag sade i mitt anförande är det just avsakna-

den av hotell på Åland som är problem. Jag saknar hotell i Mariehamn. 

Inte sedan 80-talet, när Savoy byggdes ut, har det byggts några nya ho-

tell i Mariehamn. Jag vet inte vad det beror på. Jag ställde frågan vad 

vår roll ska vara. Någonstans har jag tänkt tanken att kanske landskapet 

borde initiera någon form av räntestödslån eller någon annan form av 

morot för vissa åtgärder.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! jag önskar bordlägga för att få komma med ett klämförslag i 

morgon onsdag den 29 september.  

Ltl Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag ber att få understöda förslaget om bordläggning och 

bordläggningstiden.  
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Talmannen 

Under diskussion har ltl Camilla Gunell, understödd av ltl Johan Ehn föreslagit att 

ärendet ska bordläggas till plenum den 29 september. Ärendet bordläggs till i morgon 

den 29 september. 

Enda behandling 

6 Äldres vård och omsorg 

Landskapsregeringens svar (S 7/2009-2010-s) 
Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. spörsmål (S 7/2009-2010) 

Ärendet avförs och upptas till behandling inkommande onsdag den 29.9. 

För kännedom 

7 Åtgärder för att öka skogsavverkningen 

Ltl Danne Sundmans enkla fråga (EF 15/2009-2010) 

Svar på enkel fråga skall ges inom tio dagar efter det landskapsregeringen tagit emot 

frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela detta till lag-

tinget och ange orsaken till att svar inte ges. Frågan överlämnades till landskapsrege-

ringen 27.9.2010. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls idag kl. 16.25. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 16.20). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 23 ledamöter närvarande.  

Andra behandling 

1 Gymnasieutbildning 

Kulturutskottets betänkande (KU 9/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 22/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Till grund för behand-

lingen ligger kulturutskottets betänkande. Eftersom utskottet har föreslagit att det i fram-

ställningen ingående tredje lagförslaget måtte förkastas kan det under diskussionen 

väckas förslag om att lagförslaget i framställningen läggs till grund för behandlingen. Väcks 

inget sådant förslag, förklaras andra behandlingen avslutad efter det att diskussionen i 

ärendet avslutats. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen vidtar.  Det i landskapsregeringens framställning ingående försla-

get till landskapslag om gymnasieutbildning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med 

kulturutskottets förslag. 

Lagförslaget är bifallet. Lagförslagets andra behandling är avslutad.  

Det i landskapsregeringens framställning ingående förslaget till landskapslag om änd-

ring av landskapslagen om läroavtalsutbildning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet 

med kulturutskottets förslag. 

Lagförslaget är bifallet. Lagförslagets andra behandling är avslutad.  

Konstateras att utskottet har föreslagit att det i framställningen ingående tredje lagför-

slaget måtte förkastas. Förslag om förkastande upptas till behandling vid ärendets 

tredje behandling. 

Ärendets andra behandling är därmed avslutad.  

För kännedom 

2 Infertilitetsbehandling inom ÅHS 

Vtm Gun-Mari Lindholms enkla fråga (EF 16/2009-2010) 
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Svar på enkel fråga skall ges inom tio dagar efter det landskapsregeringen tagit emot 

frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela detta till lag-

tinget och ange orsaken till att svar inte ges. Frågan överlämnades till landskapsrege-

ringen 28.9.2010. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 29.9 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl.16.31). 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.  

Om ledighet från dagens plenum anhåller ltl Johan Ehn på grund av kommunalt förtro-

ende uppdrag. Beviljas.  

Tredje behandling 

1 Godkännande av ändring av den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållan-

den för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter 

Lagutskottets betänkande (LU 37/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 18/2009-2010) 

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. Lag-

tinget har i tredje behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget. 

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda be-

handling godkänt motiveringen.  

Ärendets tredje behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

2 Godkännande av avtalet med Antigua och Barbuda om upplysningar i fråga om skat-

teärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 30/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 20/2009-2010) 

Först tillåts allmän diskussion och därefter fattas beslut om bifall.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Det i presidentens framställning ingående lagförslaget föreläggs lagtinget för bifall. Lag-

tinget har i tredje behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget. 

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendets tredje behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 
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Tredje behandling 

3 Godkännande av avtalet med Dominica om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 31/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 21/2009-2010)  

Först tillåts allmän diskussion och därefter fattas beslut om bifall.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Det i presidentens framställning ingående lagförslaget föreläggs lagtinget för bifall. Lag-

tinget 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 

4 Godkännande av avtalet med Grenada om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 32/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 22/2009-2010) 

Först tillåts allmän diskussion och därefter fattas beslut om bifall.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Det i presidentens framställning ingående lagförslaget föreläggs lagtinget för bifall. Lag-

tinget 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 Godkännande av avtalet med Saint Lucia om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 33/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 23/2009-2010) 

Först tillåts allmän diskussion och därefter fattas beslut om bifall.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Det i presidentens framställning ingående lagförslaget föreläggs lagtinget för bifall. Lag-

tinget 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 

6 Godkännande av avtalet med Monaco om upplysningar i fråga om skatteärenden 

Lagutskottets betänkande (LU 34/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 24/2009-2010) 

Först tillåts allmän diskussion och därefter fattas beslut om bifall.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Det i presidentens framställning ingående lagförslaget föreläggs lagtinget för bifall. Lag-

tinget har i tredje behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget. 

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. 
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Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendets tredje behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

7 Godkännande av avtalet med Kina för att undvika dubbelbeskattning och förhindra 

kringgående av skatt 

Lagutskottets betänkande (LU 35/2009-2010) 
Republikens presidents framställning (RP 25/2009-2010) 

Först tillåts allmän diskussion och därefter fattas beslut om bifall.  

Diskussion. Ingen diskussion. 

Det i presidentens framställning ingående lagförslaget föreläggs lagtinget för bifall. Lag-

tinget 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 

8 Inspire-direktivet 

Lagutskottets betänkande (LU 36/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 25/2009-2010) 

I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och därefter fö-

reläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om en infrastruktur för geografisk information 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 behand-

ling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

9 Energieffektivitetstjänster på energimarknaden 

Näringsutskottets betänkande (Nu 5/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 24/2009-2010) 

I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och därefter fö-

reläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning av lagen om energieffektivitets-

tjänster hos företag på energimarknaden 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 behand-

ling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

10 Oljeutsläppsavgift 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 8/2009-2010) 
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Landskapsregeringens framställning (FR 23/2009-2010) 

I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och därefter fö-

reläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 15a§ landskapslag om bekämpande 

av oljeskador för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling anta-

git lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Lagtinget har i enda behand-

ling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

11 Skydd av havsmiljön och motverkan av översvämningar 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 10/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 26/2009-2010) 

I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och därefter fö-

reläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av vattenlagen för landskapet Åland 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 behand-

ling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

Tredje behandling 

12 Utsläppsrätter för luftfart 

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 9/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 27/2009-2010) 

I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och därefter fö-

reläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i 

landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel för antagande i tredje behand-

ling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behand-

ling är avslutad.  

Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Lagtinget har i enda behand-

ling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling efter bordläggning 

13 Turismutveckling och turismstrategi 

Landskapsregeringens svar (S 6/2009-2010-s)  
Ltl Camilla Gunells m.fl. spörsmål (S 6/2009-2010) 

Ärendet bordlades 28.9.2010. Först tillåts diskussion och därefter antecknas svaret för 

kännedom. Under diskussionen i ärendet kan det väckas förslag om hemställan till 

landskapsregeringen. Om ett förslag till hemställan har väckts bordläggs ärendet till ett 
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plenum tidigast följande dag. Om inget förslag till hemställan väckts antecknas land-

skapsregeringens svar för kännedom.  

Diskussion.  

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Vi hade en diskussion igår här i lagtinget om turismen som 

handlade om den hittills uteblivna turismstrategin, som alla väntar ivrigt på. 

Vi kunde konstatera att turismstrategin har fördröjts av olika orsaker. Nu ska 

den efter att man har upphandlat en konsult från Sverige, komma till stånd 

någon gång i mars 2011. Efter det ska den sedan processas politiskt på olika 

sätt. Det betyder att den här landskapsregeringen inte blir de som kommer 

att verkställa den kommande turismstrategin utan det arbetet överförs till 

nästa regering.  

Eftersom det här har dragit ut på tiden, hela mandatperioden har gått utan 

att turismstrategin har kommit till stånd, vore det viktigt att landskapsrege-

ringen tar de redskap som man har på kommande, som en möjlighet att där 

på ett tydligt sätt skriva in sina prioriteringar vad gäller turismen. Vilka åt-

gärder man anser att är det mest angelägna, som man kommer igång med så 

fort som möjligt under 2011. Det är alltså den här landskapsregeringens, som 

jag ser det, sista chans att sätta sina spår i turismutvecklingen på Åland. Där-

för vill jag avisera ett sådant klämförslag att landskapsregeringen återkom-

mer i budgeten för 2011 med konkreta åtgärder i syfte att utveckla den land-

baserade turistnäringen på Åland.  

Om man tittar lite tillbaka kan man konstatera att turismstrategierna ändå 

är viktiga. Tittar vi tillbaka några år på den gamla strategin, som har hjälpt 

dem hittills, var det närmast en ledstjärna åtminstone för den förra regering-

en vilka åtgärder som vi betonade, eftersom den gamla turismstrategin hade 

några punkter på vilket den betonade att det är angeläget att Åland utvecklas.  

Det handlade om att göra Åland känt som norra Europas maritima cent-

rum. Det skulle satsas på sjöfartsmuseum. Det har vi gjort. Där fanns också 

en annan vision om att Åland om tio år skulle vara Nordens bästa golfdesti-

nation. Nå, dit har vi inte nått, men i alla fall var golf en fråga som ändå var 

angelägen, åtminstone under förra perioden. Det jobbades hårt med att få till 

stånd en golfbana i Godby-Ämnäs.  

Det tredje området som det också lades väldigt mycket energi på var att ut-

veckla kulturarvsturismen. Då gällde det framför allt Bomarsund. Även där 

finns det färdiga planer att sätta i gång ett besökarcentrum i Bomarsund. Se-

dan var det förstås kongress- och kulturhuset. De här strategierna har bety-

delse för den förda politiken, åtminstone vad det gäller de stora satsningarna 

och i vilken riktning man ska jobba. 

Klämmen vore ett bra stöd för landskapsregeringen att ha i ryggen från 

lagtingets sida med ett klart besked om att turismen är en högt prioriterad 

näring, något som vi ser med en stor potential för framtiden. En sektor där vi 

både kan få fram fler arbetsplatser och fler företag som har betydelse för de 

totala inkomsterna för Åland. Tack, herr talman. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Tack herr talman! Först vill jag protestera, ltl Gunell var tydligen inte 

här igår när jag höll mitt anförande och berättade om den tidtabell som 

har funnits för turismstrategin. Den är ingalunda så mycket försenad. 
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Den tidigare turismstrategin gällde fram till och med år 2009. Avsikten 

var att den här skulle börja gälla från 2010 och fram till 2017. Att säga 

att den har varit försenad väldigt mycket och efterlängtad i flera år är att 

skjuta över målet. 

Till resterande del hur den förverkligas, det är ju genom årliga beslut i 

ordinarie budget och dem har ju ledamoten Gunell varit med och tagit 

alla år. Så har det varit sedan 1995 när jag var med på den första och så 

kommer det att bli i år. Vi tar ställning till gällande turismstrategi eller 

icke gällande om vi säger så. Den gäller så länge det inte har kommit nå-

gon ny. Prioriteringen gör ju lagtinget framöver. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Försenad eller inte, arbetet sattes igång 2008, 2009 inget 

resultat, 2010 inget resultat, 2011 förhoppningsvis i mål, men tyvärr inte 

i mål vad strategin beträffar gällande förverkligandet utan det skjuts se-

dan över till nästa mandatperiod. Därför menar jag att den här budgeten 

är regeringens sista instrument nu att använda om man vill prioritera 

konkreta åtgärder för turistnäringen. Det är nu eller aldrig. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det är alldeles riktigt att det alltid är den årliga budgeten, 

som är det instrument som styr vad turismstrategin kan åstadkomma. 

Det har vi gjort genom alla år. Inte blir det någon skillnad i sak med det, 

man har möjlighet att ställa vilka förslag som helst. Det har funnits hur 

många förslag som precis, som ledamoten Gunell säger. T ex i Bomar-

sund, men det har ju strukits på grund av den ekonomiska situationen, 

det har strukits på grund av huvudmannaskapet, ägarskapet, för inte är 

det väl meningen att landskapet ska styra det. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Då måste man komma med andra idéer och andra förslag 

som går att förverkliga, eller ska man bara stå och se på och se att över-

nattningarna går ner och destinationen går bakåt. Jag anser att det är 

vår uppgift att ta tag i frågan med landskapsregeringen i första ledet. 

Med de här skrivningarna som jag föreslår tycker jag att det ger det 

landskapsregeringen mandat att gå vidare. Vi vill ha satsningar på tur-

ismen och vi vill se det konkret. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Självklart tar vi ställning till olika frågor i varje budget. Jag 

tror att det står i landskapsregeringens handlingsprogram att strategin 

ska ses över under mandatperioden. Den är försenad nu med tanke på 

hur vi hade tänkt från början, det är bara att konstatera. Den nya strate-

gin som ska komma om ett halvt år ersätter den som vi har nu. Jag anser 

inte att den gamla strategin är överspelad bara för att vi inte har fått den 

nya utan vi jobbar fortfarande efter den. Precis som ledamot Camilla 

Gunell tycker jag att den gamla strategin har många fördelar och den 

gäller tills vi har den nya, så ser jag på saken. 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Om man tittar på den gamla så är den nog överspelad. Den 

har gjort sitt. Man märker att den är från en annan tid. Den har varit 

bra, men den har gjort sitt. Nu väntar alla på den nya, också branschen, 

alla entreprenörer, alla väntar på att det ska komma något nytt. Om 

landskapsregeringen har klart för sig vad man vill och vilka strategier 

som är viktiga att komma igång med fortare i väntan på den nya strate-

gin, kan man komma med dem i budgeten så är man i gång. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Jag vill vidhålla att det finns en gammal strategi som är 

föråldrad till många delar, men nu har vi startat upp slutfasen att göra 

den nya. Det finns fortfarande delar i den gamla som behöver imple-

menteras. Precis som jag sade i mitt anförande igår är det ofta på im-

plementeringen av en strategi som det fallerar. Vi har fortfarande utan 

att jag ska nämna något speciellt bitar av den gamla strategin som borde 

implementeras och genomföras. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Till den delen håller jag med om att det är förverkligandet, 

implementeringen, fördjupningen, konkretiseringen av visionerna som 

är det verkliga arbetet och det som är svårt att göra. Där måste man 

också fundera över på vilket sätt man ska leda arbetet framöver och att 

landskapsregeringen håller i utvecklingen. Det får inte bara blir vackra 

ord utan att det blir konkret, att visionen bryts ner till konkreta hand-

lingsplaner från år till år. Till den delen man tänker överhuvudtaget 

komma igång med någon slags implementering av den kommande stra-

tegin behöver man också i den här budgeten fundera på hur det ska gå 

till.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Som jag sade redan igår är det ett klokt resonemang som 

kollegan Gunell för. Vi borde få skrivet i budgeten för 2011 hur land-

skapsregeringen avser att förbättra de delar av turismen som är i särskilt 

behov av förbättringar. För min del vill jag vädja till regeringspartierna 

att ta till sig resonemanget som vi har fört i debatten. Som jag också 

sade igår blir det inget nytt 2011 genom den nya strategin för den kom-

mer att antas först under hösten 2011. Därför är det enda chansen för 

landskapsregeringen att redovisa vad man avser göra under 2011 i bud-

geten för 2011 när det gäller de problemområden vi har, produktutveckl-

ingen, utvecklingen av aktiviteterna och utvecklingen av evenemangen 

för en året runt turism och ökning av antalet övernattningar i landskap-

et. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 
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Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Under gårdagens debatt var det tal om eländes beskrivning och 

då avsåg vi främst landskapsregeringens hantering hittills av det här ärendet, 

men det är inte heller roligt att ta del av de nyckeltal som beskriver turismens 

utveckling när de hela tiden envisas med att peka neråt. Ändå vill jag inte 

säga att situationen är eländig utan tvärtom finns det utvecklingspotential i 

den åländska turistnäringen. Situationen är nog den att rätt strategier måste 

på plats annars kan vi hamna i någonting, som vi måste sammanfatta som 

eländes beskrivning.  

När det gäller landskapsregeringens agerande så har det visserligen krack-

lat lite, men inte lika mycket som det brukar krackla för landskapsregeringen 

måste man säga eftersom det bara handlar om ett år som vi blev utan turist-

strategi. Jag tänker inte desto mera blicka bakåt utan tvärtom framåt. Man 

kan prata om det här rätt länge för det är ett intressant ämne. 

Turismen har utvecklingspotential. Turismen, den landbaserade turismen, 

vilket vi pratar om huvudsakligen här, står bara för 3-4 procent av BNP, pro-

duktionsvärdet. Då säger man att det är bara för att man räknar på ett visst 

sätt. Nå, enligt ÅSUB räknar man på ett sådant sätt att man tar med så myck-

et som möjligt. Man räknar på bästa tänkbara sätt för att få de högsta tänk-

bara siffrorna. Det är verkligen en liten del av ekonomin.  

Det är säkert så att turismen inte kan bli vår huvudnäring som andra tu-

ristmetropoler, men den kanske kan fördubblas i ekonomisk betydelse och 

den kan bli ett viktigt komplement. Det tror jag att man bör ha som mål med 

turiststrategin. Det är ett viktigt komplement för övrigt landsbygdsföreta-

gande. Det är ett viktigt komplement för att gynna också den sjöbaserade de-

len, som är jättestor, som är huvuddelen av vår ekonomi. Det handlar också 

om turism, det som sker ombord på färjorna.  

Kombinationen mellan land och hav ska jag återkomma till, men komple-

mentet som turistnäringen utgör är väldigt viktigt för näringslivet i övrigt. 

Det är framför allt någonting som skapar mervärde för ålänningarna. Tack 

vare att vi har turismen blommar Åland upp på sommaren och vi har mycket 

evenemang osv. som vi inte skulle ha utan turismen. Det skapar ett otroligt 

mervärde som inte finns i BNP-siffrorna. Den vanliga ålänningen får ta del av 

ett stort utbud av evenemang och kultur osv. som delvis går runt tack vare 

turismen.  

Sedan till vad jag anser att är pudelns kärna när det gäller turismstrategi, 

alltså strategi för turistnäringen. Det är att få en gemensam strategi på plats 

mellan den landbaserade turistnäringen och den sjöbaserade. Idag är det 

mycket så att den sjöbaserade näringen styr väldigt mycket utvecklingen på 

land. När man pratar om kvalitet kontra kvantitet är det ofta kvantitet som 

vinner för det är det rederierna vill ha.  

Vad ska man då göra, ska man stå och ha rapporter för rederierna och 

knyta handen i byxfickan. Nej, det anser jag inte utan man ska försöka få till 

en strategisk diskussion mellan den landbaserade och den sjöbaserade turist-

näringen så att man får en gemensam nytta av det. Det är säkert så att båda 

parter måste ändra lite på sig och anpassa sig till den gemensamma nämna-

ren. Skulle man lyckas med det tror jag att turistnäringen som sådan skulle ta 

fart i tillväxt. Det har varit en rad olika händelser som har gjort att den land-

baserade turismen har fått stå tillbaka på bekostnad för framgångar för den 

sjöbaserade. Det här borde man kompensera. Det här är det huvudsakliga i 
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strategin. Om man inte kommer runt det den här gången är strategiarbetet 

helt i onödan egentligen. Det är det allra viktigaste.  

Vi från obunden samling har, som vanligt, haft mycket idéer kring det här. 

En av idéerna är det här med passageraravgift, ta en liten avgift för alla pas-

sagerare, sätt det i en fond, använd fonden för landbaserade turistsatsningar. 

Låt rederierna vara med och bestämma vilka satsningar så att det sist och 

slutligen gynnar den sjöbaserade näringen, men ha en strategi i botten, ge-

mensam mellan land och hav.  

Vi har också fört många andra idéer om vilka projekt man borde satsa på 

när det gäller den landbaserade turismen. Även om det här är havsbaserat så 

en dykpark har vi länge pratat om. Nu har man återigen börjat prata om det 

maritima kulturarvet när man hittade det här champagnevraket, som vi re-

dan tidigare uppmärksammade som en potentiell tillväxtnäring.  

Det finns många sådana här delar av turistbranschen, som borde tas i och 

utvecklas av entreprenörer och näringsliv med hjälp av landskapsregeringen 

och det offentliga. I den rapport som ltl Roger Jansson var med i, ”Attraktiva 

Åland”, fanns det många saker nämnt som borde göras. Det är inte sagt att 

landskapsregeringen, det offentliga, ska göra allting, man borde uppmuntra 

till att det görs av entreprenörer.  

Det spelar ganska stor roll vilka mått och steg det offentliga tar för att 

gynna turistnäringen. T ex att få till stånd en ändring av avskrivningsreglerna 

för nyinvesteringar i stugbyar. Möjliggöra över lag generationsväxlingar inom 

stugbynäringen. Möjliggöra en långsiktig politik när det gäller jordförvärvs-

reglerna, som vi har diskuterat här i andra sammanhang. Det är en jätteviktig 

sak att man vet vad som gäller. Kan man som ung entreprenör idag ta över en 

stugby, finansiera det med externt kapital mot att man kan ge visst ägande, 

eller kan man inte? Är man välkommen eller är man inte? Vad är det som gäl-

ler? Nå, man vet inte. Det är för mycket osäkerhet, det är för många tuvor 

som kan stjälpa lasset för att unga människor idag ska ge sig in i det väldigt 

sysselsättningsintensiva arbetet för att bli turistföretagare. 

En annan viktig sak som man måste reda ut när det gäller turiststrategin är 

vad Visit Åland, det som tidigare hette Ålands turistförbund, roll ska vara. 

Ska det vara som idag, en destinationsmarknadsföring? Ska det vara destinat-

ionsmarknadsföring plus att man blir en gemensam säljresurs för hela Åland? 

Ska det dessutom vara någonting till, att man driver och förverkligar projekt 

som är gemensamma mellan turistföretagare? Ska Visit Åland vara en regi-

strerad förening eller ska det bolagiseras? Ska det bli mer kommersiellt och få 

andra intäkter än vad det har idag? Det här är en väldigt viktig del av strate-

gin. Det får man inte gå förbi.  

Som sagt, herr talman, jag kan prata länge om det här, men jag vill säga en 

sak till. Att ta en extern konsult, som kritiserades delvis igår, visst kan man 

kritisera att det kommer någon bortifrån som inte känner till någonting osv., 

men i det här fallet tror jag att det är särskilt kännetecknande för turistbran-

schen att man är väldigt beroende, man är beroende av stora aktörer som till 

stor del styr turistbranschen. Det är bra att det kommer någon utifrån, som 

kan se på det här, som inte har bindningar till den åländska turistnäringen. 

Den lilla nackdelen, som det kan innebära för den här konsulten, den kun-

skapen kan den här konsulten om jag känner honom rätt, företaget har skaf-

fat sig den och nyttan är större, att få en helhetssyn. Jag hoppas verkligen att 
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strategin motsvarar mina förväntningar. Det ska bli intressant att se när den 

kommer. Det här var några saker. Det är väldigt viktigt att det är med. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Det är intressant att ledamot Sundman gick hem lite tidi-

gare igår och upprepar i princip väldigt mycket av det som jag sade i de-

batten, det mesta utom passageraravgiften. En detalj i resonemanget är 

de sviktande siffrorna. En utveckling som har varat under en ganska 

lång tid är att antalet bäddar som redovisas i statistiken, utgör enbart 

från anläggningar med fem stugor eller fler som har uthyrning via före-

tag. De anläggningar som hyr ut på årsbasis och som blir alltfler, stugor 

som hyrs ut en och en, finns inte med i statistiken. Det här har varit en 

utveckling som har pågått ganska länge. Resonemanget om generations-

växling och friskt kapital är det som ledamoten Sundman och jag har 

fullständigt gemensam uppfattning om. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! När det gäller passageraravgiften finns det många miss-

uppfattningar om det verktyget. I den form som Fredrik Karlströms 

motion beskriver det skulle det vara till stor nytta för turistnäringen och 

det skulle innebära en intäkt som överstiger den avgift som man skulle 

ta för passagerare för rederierna på sikt. Ska man komma någon vart 

med den här utvecklingen måste man vara beredd att utnyttja de verktyg 

vi har. Det är oftast så i Ålands lagting att vi är rädda för att öppna verk-

tygsboxar, än mindre att ta tag i några av de verktyg vi har och, hemska 

tanke, att börja skruva med dem. Passageraravgift är en klockren idé, 

som skulle få igång landbaserade satsningar och jämna ut nyttan som 

skatteundantaget ger.  

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Jo, jag tycker också att vi ska använda verktygen. Jag tror 

att både ledamoten Sundman och jag är ganska skickliga i att använda 

verktyg, praktiska handverktyg. Vi kanske ska titta på utvecklingen, vi 

bör också plocka fram nya verktyg och kanske ändra på tillämpningen. 

Det som står i passageraravgiftslagen idag är inte användbart som det 

ser ut idag. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! I strategin bör det ingå beskrivning av användningen av de 

verktyg vi har. Hur kan beskattningen gynna turistnäringen under åt-

minstone en övergångsperiod, hur man löser problematiken med av-

skrivningsregler. Sedan måste man också fundera på nya verktyg som 

man har möjlighet att ta fram, t ex kombinationen mellan planering och 

jordförvärvsreglerna, där man ställer klara villkor för vad som gäller när 

det gäller turistiska etableringar. Just verktygsproblematiken måste 

man reda ut i strategin fast man vet som turistföretagare vad som gäller. 

Det är en stor brist idag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Precis som i går kan jag konstatera idag att det finns 

en stor chans när det gäller hur vi ska utveckla turismen. Det visar dis-

kussionen med ledamöterna Camilla Gunell, Roger Jansson och så vi-

dare, samma sak med ltl Danne Sundman. Vi har en stor samsyn och 

den ska vi ta vara på.  

Jag tackar också för medhållet när det gäller att köpa in extern kon-

sult, där ledamot Danne Sundman och jag har samma uppfattning. Det 

är alltid bra med sådana som kan se det här utifrån och som har en stor 

erfarenhet just när det gäller att få processen att fungera optimalt och 

snabbt och att klara av implementeringen. Där har vi kanske gjort de 

största misstagen om vi ser bakåt i tiden. 

Dykpark, jo, det tror jag hårt på. När det gäller generationsväxlings-

frågorna har vi det där med avskrivningarna. Där har vi tyvärr inte be-

hörighet, men det är någonting som vi kan försöka påverka. Det är ett 

problem för stugbyarna, jag vet det. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! När det gäller åtminstone företag som inte är aktiebolag, 

alltså enskilda näringsidkare, har vi beskattningsinstrumentet, alltså av-

dragsmöjligheten i kommunalbeskattningen. Det kan gynna åtminstone 

det, och med lite kreativitet kan man kompensera för sådana saker där 

vi inte har behörighet, om vi konstruerar ett avdrag på vissa villkor. Det 

har ju funnits ett sådant avdrag tidigare. Det handlar ofta om små aktö-

rer som kanske driver det här i enskild firma, eller åtminstone äger sitt 

bolag via enskild firma. Där finns det en möjlighet att använda de verk-

tyg vi redan har. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Till det här med land och hav. Det var jag inne på i mitt 

anförande igår och kanske i någon replik också. Jag tror precis som le-

damot Danne Sundman att det är väldigt viktigt att vi får tajming också 

mellan rederierna och den landbaserade turismen. Vi måste få ut den 

symbiotiska effekten. Jag tror inte som ledamot Danne Sundman att re-

derierna bara vill ha kvantitet. Det är klart att det är viktigt för dem att 

ha stora volymer, det är det, men det finns också ett kvalitetskrav från 

deras sida. Det vet vi när vi har diskuterat tidigare att förutsättningen 

för att vi ska få hit mera folk är att vi höjer kvaliteten på stugor, evene-

mang och aktiviteter osv. Den här diskussionen ska naturligtvis hinnas 

med. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det måste finnas en tid efter att Åland levde på att sälja 

sprit till turister, det måste finnas en tid när vi levde på något annat 

istället inom turistbranschen. Då tror jag att kvalitetsturismen är något 

vi kan satsa på. Visst skiljer sig rederierna åt, vissa satsar på det här re-

dan och andra satsar på både kvantitet och kvalitet. Där måste man ge-

mensamt komma fram till vilken strategi, vilken målbild man har och 

försöka få Åland som en intressant destination. Vi är väldigt bortskämda 

här, rederierna har i alla tider skjutsat hit massor med folk och vi har 

kunnat slå upp stugor och så har de kommit utan att vi har behövt göra 



  

  425 

så mycket för att bygga vår destination, vare sig med marknadsföring el-

ler konkret innehåll. Nu är vi där att vi har stora problem att bygga des-

tinationen, som vi måste bygga för att vara attraktiva som resmål. Då är 

det bra med konsultens kunskap om just det. Det är också dit vi måste 

sträva. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag tänkte bara uppehålla mig kring dykturismen. Det var 

en fråga som vi jobbade rätt mycket med i förra landskapsregeringen. Vi 

ändrade lagen i enlighet med dykarnas önskemål så att man kunde ut-

veckla turismen. Vi diskuterade i landskapsregeringen på en överlägg-

ning att vi var beredda att arrendera ut vatten för en sådan här park. Vi 

tittade på vilka stödmöjligheter det fanns inom ramen för de EU-

program som fanns. Vi studerade hur det fungerade på Malta. Vi var be-

redda att diskutera det här med dykarna. Det fanns också enskilda som 

vara entusiastiska och skickade långa brev till oss. Vi sade att vi var be-

redda att diskutera, men vi måste ha en motpart att diskutera med, en 

organisation eller ett företag. Samla ihop er och vi är alla från land-

skapsregeringens tjänstemän och berörda politiker beredda att komma 

och berätta vilka möjligheter det finns. Då var det stopp, men det går 

bra att skriva insändare att det här borde man utveckla, när någon an-

nan gör det, men entreprenörerna måste ta tag i det här enligt min me-

ning.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag känner till arbetet som mycket förtjänstfullt gjordes 

under den förra regeringens tid och det bör man fortsätta med, men 

problemet är, precis som ltl Strand säger, Åland är inte så entreprenöri-

ellt som vi vill påstå. Det finns inte så många entreprenörer, de växer 

inte på träd. Det är ett genomgripande samhällsproblem, Åland har inte 

en ersättande skara entreprenörer till dem som redan har lyckats och 

byggt upp välfärden. Det står i spörsmålssvaret: ”Enskilda människors 

idéer och entreprenörsanda är bärande för näringslivsutvecklingen”. 

Så är det. Landskapsregeringen kan inte bygga en dykpark, det måste 

entreprenörer göra med benäget stöd från samhället, där man krattar 

manegen. Det är ett problem och Åland är väldigt litet, entreprenöriellt, 

idag, tyvärr. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag håller med ledamot Sundman, men jag ville visa på det 

konkreta exemplet där vi enligt min uppfattning krattade manegen och 

försökte komma till mötes så långt det gick. Vi diskuterade också med 

dykarna när det gäller lagstiftning, det var ltl Gunell och undertecknad 

som satt och gjorde jobbet och på en överläggning tittade vi på Malta-

exemplet och dykturismen.  

Det är ganska symptomatiskt på Åland att många har idéer, men i 

slutändan vill det landa hos politikerna och landskapsregeringen, att 

någon annan ska göra det. Det borde man särskilt fundera på när man 
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jobbar med turismstrategin att på något sätt få en förankring i näringsli-

vet. Det var också tanken med det här projektet som ltl Roger Jansson 

sedan ledde, att få förankringen, intervjua och vad ville man satsa osv. 

Det är en av de viktigaste frågorna i turiststrategiarbetet.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Vi kan kalla problemet för fat cat-syndrom eller prata om 

att hungriga vargar jagar bäst. Vi har det lite för bra på Åland för att ta 

oss an sådana här vågade satsningar som en dykpark innebär. Sedan har 

vi från samhällets sida skämt bort hela Åland genom att bygga Eckerö-

hall, KK-hus, badhus osv. Vem skulle börja aktivt konkurrera med sam-

hället när vi har tagit oss rollen att det är vi som gör satsningar. Där 

finns också baksidan på medaljen, de anläggningar som vi har tillfört 

när det gäller turistbranschen. Då lär sig folk att det där gör ju land-

skapet. Man måste göra som ltl Karlström, han satte ner foten när det 

gällde golfbanan. Man måste sätta ner foten, samhället kan vara med, 

kratta manegen, kanske stöda t o m en tredjedel av investeringen, men 

den ska göras av privata krafter, drivas och tas ansvar för av privata 

krafter. Då kommer vi framåt. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag tycker att det är många som vill mycket när det gäller tur-

ismen. Det känns ändå som om det är väldigt splittrat, hela branschen är 

splittrad och det finns många riktigt starka aktörer, som rederier och vissa 

hotell till väldigt små, någon som har ett sommarcafé eller en cykelfärja och 

allt däremellan. Resurserna finns i hög grad redan, men det är svårt att se hur 

de samordnas, eller att de inte samordnas för att man ska få till stånd det som 

man åtminstone förr kallade för samordningsvinster eller synergieffekter, 

som det blev sedan när någon konsult antagligen hade fått betalt för att skriva 

en rapport. Det är en utmaning.  

Man har anställt en konsult för ungefär 50 000 för att utföra arbetet, som 

närmast väl är att skriva ett dokument, som ska slås fast så småningom och 

ha en viss giltighetstid. Jag tyckte att ledamot Eliasson sade att den personen 

var destinationsmarknadsförare eller expert på det området. Jag undrar om 

det är det största behovet som den här branschen har. Vi har trots allt en or-

ganisation, Visit Aland som det heter nu, som har till uppgift att marknads-

föra destinationen Åland.  

Debatten igår var väldigt klargörande efter att ha hört ledamot Roger Jans-

son. Det var en struktur i hans diskussion. Vi måste skilja på marknadsfö-

ringen eller destinationsmarknadsföringen och på själva produkten Åland 

och hur den kan utvecklas. Jag undrar om det inte är på det senare avseendet 

som vi har de stora utmaningarna. Det är många som har pratat här om hur 

mycket det finns. Det finns det faktiskt. Själv har jag bara blygsamma erfa-

renheter av evenemangsskapande.  

Om vi tänker efter om vi skulle ta bort alla evenemang som vi har, ta bort 

Orgelfestivalen, Rock Off, de här sjöfartsdagarna, Visor så in i Norden, Island 

in the Sun, PAF Open, Alandica Cup, vad skulle vara kvar då? Jo, i och för sig 
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den vackra naturen, men det har vi lärt oss genom åren att det inte räcker. 

Det måste vara aktiviteter.  

Vem är det som är bakom alla dessa evenemang och aktiviteter? Det är 

oerhört många enskilda personer som jobbar ideellt. Utan dem skulle det inte 

fungera, men deras åsikter och deras erfarenheter tas sällan till vara utan de 

får var och en kämpa på ganska mycket för egen maskin. Min erfarenhet är 

att det går att skapa riktigt goda evenemang med en hel del frivillig arbets-

kraft upp till en viss nivå, men om man ska kunna hänga med i utvecklingen, 

anpassa sitt evenemang, förädla det eller utveckla det så krävs det mera re-

surser.  

Det är ändå billigt investerade pengar jämfört med om samhället skulle stå 

för dessa evenemang själv, vilket jag inte förordar, men vi måste jämföra vilka 

kostnader som på det här sättet finansieras via mycket kraftiga frivilliga in-

satser. Det är väl kanske inte Visit Alands uppgift att samla dessa och försöka 

skapa en ny produkt eller förädla den. Det är väl destinationsmarknadsfö-

ringen som upptar deras resurser i hög grad och så har man vissa saker som 

man försöker utveckla, som fisketurism.  

Bland medlemmarna finns en uppsjö av aktörer. När man kritiserar orga-

nisationen och tror att ett bolag skulle vara bättre tror jag nog att man ska 

vara lite försiktig med tanke på alla aktörer som har ganska blygsam eko-

nomi, men gör stora insatser för den åländska besöksnäringen. Istället skulle 

jag vilja se hur man kan samordna och få till stånd samarbete bland alla dessa 

aktörer.  

Min erfarenhet är att rederierna har varit, åtminstone i det försök som jag 

driver, vår bästa vän, vid sidan av landskapet och Mariehamns stad. Vi har 

fått oerhört mycket gensvar och direkt sponsring från deras sida. Att se mot-

sättningarna försvagar bara näringen, man borde se hur och på vilket sätt 

man kan samordna och samarbeta bättre, mellan kommersiella aktörer, stora 

och små.  

Det senaste evenemanget som gjorde stor succé är det här med öppna går-

dar och skördefesten. Det är ett fantastiskt fint evenemang som med ganska 

måttliga insatser gör att folk strömmar till Åland, speciellt från Finland. Där 

finns en befolkning som är mycket förtjust i livet på landet eftersom den om-

struktureringen skedde ganska sent. Det finns väl kanske hos de flesta män-

niskor att livet på landet är det harmoniska och det naturliga för människan.  

Visst skapas det hela tiden evenemang och det är kloka och intelligenta 

människor som gör det här. En annan syn på det hela skulle kanske göra att 

vi slog ihop våra erfarenheter mera och där måste jag säga att jag tycker att 

landskapet borde ha en koordinerande funktion. Hur den samarbetsorgani-

sationen ska se ut kan jag inte säga för de olika aktörerna har väldigt olika in-

tressen.  

Jag tror inte att det är någon framkomlig väg att kritisera Visit Alands 

marknadsföring och var de hänger sina affischer och när, utan nog är det väl 

viktigt att ta fasta på det som är friskt och starkt och bra. Om den där konsul-

ten ska syssla med marknadsföring så tror jag att det är lite fel vinkling på det 

hela . 

Herr talman! Det står i regeringens handlingsprogram: ”Landskapets tur-

isms profil stärks i samarbete med Ålands turistförbund, alltså Visit Aland, 

och turismstrategiprogrammet förnyas”. Vidare sägs det ”Kultur- och kon-
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gressturismens kringeffekter för näringslivet är betydande”. Det vet vi väl 

kanske inte riktig ännu vilka effekterna är, eller om det ensidigt är ett företag 

som gynnas. ”För att effektivt nyttja kringeffekterna skapas ett Team Åland, 

som ska fungera som en samlande kraft”. Det är väl det som jag tycker att 

man borde ha tagit mera fasta på i det här sammanhanget, eftersom det finns 

så många bra projekt. ”Cykelfärjan är viktig för den lätta trafiken och GC-

vägarna i landskapet förlängs och sammankopplas”. Ja, det är säkert en bra 

infrastruktur, men det räcker nog inte för att främja cykelturismen utan det 

måste nog till lite till. Sedan stöder man befintligt regelverk och vill genom 

det bygga ut golfbanan i landskapet. Golfdiskussionen kanske vi inte ska 

börja med igen.  

Jag vill för min del se de här goda krafterna i vårt samhälle på det här om-

rådet och vill att man från landskapets sida kommer ihåg alla de projekt som 

drivs idag med kraftiga frivilliga insatser. Om man vill att de ska utvecklas 

måste man skapa ett stödsystem för dem och framför allt om man vill få 

större samarbetseffekter till stånd borde man ha någon slags stimulans-

pengar för det. Tack, herr talman! 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Där har ledamot Barbro Sundback, jag och regeringen en 

samsyn, verkligen. Det vill säga att man inte ska splittra upp det och att 

man inte ska skilja på stor och liten. Det är väldigt viktigt att ta vara på 

allt som finns. Vi lever i ett småskaligt samhälle, det är många bäckar 

små som hjälper till i den här ån.  

Ideellt arbete är enormt viktigt och det är tack vare det som vi har 

lyckats skapa många av våra evenemang, som sedan har vuxit så små-

ningom och blivit större och större precis som ledamot Barbro Sundback 

säger, tills de kommer till den nivån att man inte orkar ideellt. Där är det 

viktigt att man i god tid ser att det här kommer att hända. Är det ett bra 

evenemang så måste man se till att det kan leva vidare och bli långsik-

tigt. Vi är inte förtjänta av evenemang som kommer och försvinner efter 

några år. Vi ska ha stora långsiktiga evenemang. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jo, men denna mall, vem är det som ska konstatera att nu 

går det inte längre. Jag tror att de flesta evenemangsskapare nog känner 

på sig när man börjar nå en viss gräns, men det finns inte någon stödan-

ordning eller några strukturer för hur man sedan kan gå vidare inom det 

åländska stödsystemet utan då måste man söka sig utanför Åland. För 

många är t ex de här EU-pengarna alltför svåra vad gäller hela ansök-

ningsförfarandet. Också de nordiska har blivit mycket, mycket mer krä-

vande. Jag tror att landskapets näringsavdelning skulle må bra av en 

omstrukturering och det borde finnas mera människor som kan stöda 

sådana här nationella projekt än det finns idag och kanske mindre på 

jordbrukssidan. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Ja, jag ser gärna att denna man kan vara en kvinna faktiskt 

som ser till de här möjligheterna, men vi tillsammans, kvinnor och män, 



  

  429 

vi politiker, även de ideella måste kunna se vad som håller på och hända 

och att man kan få ett evenemang långvarigt, livskraftigt.  

Jag tänkte gå in på konsulten som ledamoten Sundback pratade om 

också. Det är ingen marknadsföringskonsult vi har upphandlat. Det är 

ingen marknadsföringskonsult. Det här är en konsult som kan leda den 

här typen av processer. Att förändra produkten och se till att alla de 

ändringar som föreslås i strategin sedan blir implementerade. Det är 

den kunskapen vi har köpt. Marknadsföringen är en annan fråga sedan. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ja, när jag sade man så var det inte någon könsfråga för 

mig utan det är vem som har ansvaret och vem som åtar sig uppdraget 

att tillföra resurser så att evenemangen kan leva vidare och utvecklas.  

Nå, konsulten vet vi vad går ut på och det blir säkert någon snygg bro-

schyr och den innehåller också säkert väsentlig information ska vi hop-

pas. Det jag önskar är att de som driver evenemang också ska ha ett in-

flytande i arbetet, att det inte blir en produkt här inom huset och sedan 

Visit Aland och kanske några till utan att det som ledamot Roger Jans-

son var inne på, handlar om boende, evenemang och aktiviteter. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag håller med mycket av ledamot Sundbacks resone-

mang. För mig är det inget självändamål att bolagisera Visit Aland, men 

det som skulle vara viktigt på Åland är att vi skulle börja samarbeta och 

se nyttan för de ideella, företagen osv. Det var därför som jag på senaste 

debatten det här var upp, lyfte upp Göteborg och Company. Det viktiga 

är inte hur det ser ut, men i Göteborg samarbetar de ideella, samhället, 

företagen och liknande och man är Sveriges bästa destination när det 

gäller turism.  

Nyckeln till det här är att man har haft tydliga mål, man har mätt det 

här årligen och kunnat se nyttan av de ideella, vad de har gjort och vad 

de kan tjäna på det här, vad företagen, byggföretagen och universitetet 

kan tjäna på det. Då har man hela tiden en analys årligen där man kan 

utvärdera det här och är också beredda att sätta resurser på det. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Samarbete är svenskarna mycket bättre på än vi. Jag tän-

ker på sådana orter som t ex Mora, med hela Vasa-skidningen, det pro-

jektet. Det har vuxit kolossalt, det är inte bara skidningen idag, det är 

cykling och allt möjligt. Man sysselsätter massor av människor och det 

hindrar en utflyttning av ungdomar. Det är som sagt var det viktiga, 

men vem påtar sig det här uppdraget att få de här olika aktörerna att 

samarbeta? Det är det som är det viktiga, formen är av underordnad be-

tydelse. Det håller jag med om, men det finns jättebra exempel på olika 

håll, bl a i Sverige. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Det intressanta när man hade olika nyckeltal och mättal 

för olika saker i samhället så var att byggföretagen, bankerna, försäk-
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ringsbolagen och i stort sett alla företag var beredda att stoppa in pengar 

och sponsorera de ideella föreningarna, som genomförde arrange-

mangen och också fick pengar över till sin egen verksamhet. Ser alla nyt-

tan av det här, vilket det borde komma till på Åland, tror jag att möjlig-

heterna skulle bli mycket större. Jag håller helt med resonemanget om 

samarbete, men hur ska vi komma? Jo, vi måste mäta nyttan av det här 

för alla parter. Det tror jag och vi har ett bra institut eller högskola, som 

kan göra det. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ja, det skulle vara viktigt att få till stånd ett s.k. pilotpro-

jekt, tidigare hette det försöksverksamhet, det har ändrat lite namn, 

men det betyder ju samma sak. Man skulle få åtminstone några aktörer 

att i någon form börja samarbeta och just under sådana kontrollerade 

former att man kan mäta resultat och se vad som händer. Jag tror säkert 

att inom det åländska näringslivet så finns det intresse att vara med om 

något sådant. Jag hoppas att landskapsregeringen initierar det.  

Jag tycker att Team Åland låter väldigt intressant, men det har aldrig 

diskuterats här. Man har inte presenterat från landskapsregeringen vad 

man menar överhuvudtaget så det är lite svårt att veta vad det innebär. 

Jag tycker att det låter som ett sådant begrepp som går ut på att man ska 

samarbeta.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Herr talman! Det ärende vi behandlar är benämnt ltl Camilla Gunells 

m.fl. spörsmål om turismutveckling och turistsatsning. När vi för en 

stund sedan hörde första undertecknaren var allt elände och misär, 

ingenting händer, det måste ju börja hända någonting. Nu när jag lyss-

nade på kollegan Barbro Sundback blev jag riktigt inspirerad av hennes 

positivism för så tänker jag. Till den lista av ideella entreprenörer och 

andra aktivister som förekommer så skulle jag egentligen inte behöva 

tillägga mer än hundägare. Nu senast i veckoslutet, ni kan ana vilka 

mängder, vilken positiv turistsatsning det var det som skedde i Eckerö. 

Vi kan ta jakt- och fiske och andra pojkaktiviteter, vi kan ta spontantur-

ism, en mycket aktiv företeelse. Jag undrar därför bara lite smått här 

vad ledamot Sundback har på det här spörsmålet att göra? 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det här inlägget var fullt av elakheter. Det är ju så att vi 

ännu inte har fått någon turismstrategi. De hundutställningar som even-

tuellt vtm Gunnar Jansson deltar i har ju fortgått förutom landskapets 

insatser i åratal. De är väl bra i sig, men om det är nivån på vtm Gunnar 

Janssons turismprofil får vi väl konstatera det då. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Herr talman! Nej ämnet är för alldeles allvarligt för det. Vad jag ville 

säga var att jag ansluter mig till den positiva hållning ledamoten Sund-

back företrädde i sitt anförande jämfört med den som jag åtminstone 

hörde av första undertecknaren. Alltså turismen är den tredje största in-
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dustrin i den globala handeln. Bara livsmedelsindustrin och den petro-

kemiska är större. Den är fortfarande den snabbast växande branschen i 

världshandeln så det är ingenting som jag undervärderar utan tvärtom. 

Jag vill slå ett slag för den spontana folkliga ideella aktiviteten vid sidan 

av den här. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag tycker att den här mobbningen fortsätter sprida sig i 

liberalerna gentemot min partisyster. Får man inte ha kritiska åsikter 

mera i det här lagtinget? De facto har det ju inte hänt någonting. Vad är 

Team Åland som vtm Gunnar Jansson själv talar om här, är det spon-

tana folkliga rörelser eller är det aktiviteter som ska vara hållbara och 

som driver det här samhället ekonomiskt framåt. Nehej, herr talman, 

sådana där von oben-attityder betackar vi oss för. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Nu blir det mera av samma sort, hörde jag ledamot Sundback 

säga. Det föranleder mig att kommentera det här med hundutställningar. Det 

är så att när man skapar turism så skapar man förutsättningar för spontana 

aktiviteter. Eckeröhallen är ett sådant exempel, om det är ett bra exempel el-

ler inte. Det är väldigt bra för Eckerö för de får 50 000 euro i fastighetsskatt 

och hallen har stora möjligheter att tjäna den lokala turismen, den regionala 

turismen och turismen på svenska sidan. När man har åsikter är det inte frå-

gan om mobbning, jag hoppas att lagtinget inte ska komma till att det bara är 

ett parti som ska få prata både i talarstolen och i bänken jämt och ständigt. 

Preppla och häckla brukar jag säga, det är väl också en mobbning, men det är 

en beskrivning hur det faktiskt är. 

Herr talman! När det gäller turismen höll jag ett anförande igår, men jag 

måste erkänna att jag såg stora likheter med det som ltl Danne Sundman tog 

upp här tidigare och flera andra också. Det finns två sidor av turismen, det 

finns en debatt där det är negativt, problem, dålig standard, där ingenting 

händer, handlingsprogrammet följs inte. Det är den ena sidan, sedan har vi 

den andra sidan som försöker se på möjligheterna, vad kan vi göra? Det har 

kommit fram ganska mycket att man ska samla turismen, det är kvalitet, det 

är åtgärder som bör göras osv.  

Jag vill ändå ta upp lite av bakgrunden till att vi faktiskt har en strategi 

som gäller 2003-2010. När den strategin skulle implementeras var det inte 

bara en strategi i allmänhet. Det fanns en grupp som hette Tursam, som 2005 

hade kommit fram med åtta åtgärder, 24 påbörjade åtgärder och sedan några 

andra områden som kulturutskottet och näringsutskottet hade kommit fram 

med. Där fanns sjöfartspaket, KK-huset, dykturism, golf osv. De här åtgär-

derna hade en stor betydelse. Arbetet gick till så att man satte upp alla åtgär-

der som skulle genomföras och prickade av dem efterhand. Det här var en in-

tern samordningsgrupp mellan alla avdelningar och också turistförbundet, 

som det hette på den tiden, posten, museet osv. Det här borde man ta lärdom 

av. Jag noterade idag att ledamot Jörgen Strand var aktiv i debatten. På den 

tiden lade han ner gruppen och skulle ha fem golfbanor eller vad det var. Där 

for strategin.  
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Lär av hur det går till när man bedriver politik. Det jag vill rekommendera 

minister Torbjörn Eliasson är att gå till de konkreta åtgärderna, samla avdel-

ningar, samla aktörer och pricka av. Destinationsmarknadsföringen är en an-

nan sak som jag inte är särskilt insatt i, men på den tiden hade man förberett 

lagstiftningen för dykturism, jaktturism, hade haft attitydkampanjer, gjort en 

profilering för turistförbundet, samlat idrottsanläggningar, golfklubben, KK-

huset, sjöfartsmuseet osv. Ett 30-40 åtgärder som prickades av under åren 

2004-2005, sedan blev det stopp. Ltl Jörgen Strand kan säkert lägga ut tex-

ten långt och mycket om det här. Hur många golfbanor blev det? 

Herr talman! Om man nu försöker dra ihop debatten om vad vi faktiskt ska 

göra så en fråga som spörsmålet ställer är när landskapsregeringen avser att 

färdigställa turismstrategin. Nå, det vet vi ju, det är i mars. En konsult har an-

litats, men det betyder inte att landskapsregeringen ingenting gör. Nu pågår 

ett budgetarbete, jag sade igår att jag vill se ordet dykturism, det var nog nå-

got annat också som jag ville se, men det har jag glömt.  

Det som är det viktiga för Åland är att nu föra en diskussion, alla partier 

gemensamt helst, men åtminstone de som tror på turismen. Hur ska vi höja 

kvaliteten på vårt boende? Vi har haft en utveckling där man har satsat, på 

50-talet, 60-talet, 70-talet på stugor, stugbyar, små hotell, större hotell, men 

där stannade den, på många av dem, inte alla och släpade efter. Det gäller att 

hitta lönsamheten i det, stimulera, men det gäller också att fundera på vad 

man ska göra för att det ska bli intressant att göra någonting.  

Ser vi på de entreprenörer som finns inom turismen är det hundratalet 

personer som är självgående. Inte behöver de något stöd från landskapsrege-

ringen. Ta nu t ex den stora entreprenören inom det här området, Anders 

Wiklöf. Behöver han stöd från landskapsregeringen? Nej han behöver dis-

kussioner och dialog och gemensamma planer, men stödet söker man i af-

färsmöjligheterna. Det är som han brukar säga, det är business det handlar 

om. Och business har det blivit, alldeles förträffligt och kommer säkert att 

fortsätta. Det är där vi har nyckeln till det hela, att ge entreprenörerna möj-

lighet, att ge ideella krafter möjlighet, att ge enskilda personer möjlighet, då 

blir det turism. Vi har faktiskt turism.  

Under den här debatten har jag tittat i mina papper. Är det noll och ingen-

ting? Är det slut på turismen? Nej, som ledamot Janke Mattsson sade igår så 

på Gotland tittar de på Åland och ser hur vi gör. Vi har dubbelt flera över-

nattningar på Åland fortfarande jämfört med Gotland. Däremot har vi en ne-

gativ trend på den här standardsänkningen, men vi har en sådan enorm pot-

ential med vår trafik.  

Det behöver byggas ut infrastruktur. Vi satsar 20 miljoner på KK-hus, vi 

satsar 10 miljoner på sjöfartskvarteret. Vi kan säga att allt det här tar tid. När 

började vi med KK-huset? Ledamot Gun Carlson vet mycket väl när sjöfarts-

kvarteret började rulla för då var det en arkitekttävling, som hon ledde som 

ledamot i landskapsregeringen. När det skulle börja byggas såg man att det 

inte ens fanns avtal för ägandet osv. och det tog tid och det tog tid. Mycket är 

det den egna åländska amatörmässigheten som försenar saker och ting och 

bristen på samordning.  

Det jag sammanfattningsvis vill säga är att man prioriterar kvaliteten. Kva-

litet betyder att vi har kundgrupper, vi har segment som är unga familjer, 

som har bra ekonomi, det är äldre som far på konferens och seminarier och 

också vill ha fnl-aktiviteter, alltså flärd, njutning och lyx. Sport och golf är 
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kanske ute, men det finns andra sporter. Det är pensionärer som har gott om 

pengar, som vi hörde igår. De reser oftast till varmare länder, det är dem väl 

unnat. Vi har all anledning att inte bara destinationsmarknadsföra utan det 

kanske är lite så som jag uppfattade från debatten igår, segmentering, vad är 

det för grupper som vi siktar in oss på som är viktiga.  

Tar vi det som har hänt på senare år, utredningen Attraktiva Åland, jag ska 

inte nämna så mycket om den, men den ska ligga som grund för idéer. Det är 

lite väl mycket att gå tillbaka till de tider när landskapet säger att vi satsar på 

det och vi satsar på det och vi satsar. Landskapet ska satsa på att stimulera 

näringen och vi, alltså landskapet, satsar 1,5 miljon som går ut till olika 

marknadsföringsåtgärder. Jag tror t o m att jag ska ställa frågan direkt till 

minister Eliasson om han inte en gång har sagt att de här pengarna kunde 

användas mycket bättre genom att kanalisera dem till professionella mark-

nadsförare. Om det inte är minister Eliasson som har sagt det så är det någon 

annan förnuftig person, om jag får uttrycka det så. 

Herr talman! Kvalitet sade jag för det första, för det andra dykturism hade 

vi med i åtgärdsprogrammet i den liggande strategin, lagstiftningen, åtgärder, 

det finns olika platser. Det som har gjort att det hela stoppade upp 2008 är 

ekonomin i allmänhet som gör att man måste se om och prioritera. Det är en 

ganska svår sak. Nu är ekonomin på rätt väg enligt min mening och vi kan 

fortsätta att vara strama, men ändå hitta strategiska satsningar, dykturism.  

Sedan har vi fortfarande det som ligger kvar sedan 19 december 2007 nä-

ringslivets frihetsdag, eller marknadsdagen, då man sade att landskapsrege-

ringen hjälper till, men det är de privata aktörerna som ska dra det. Golfen är 

inte helt ute även om det är en pressad situation för golfbanor.  

För det fjärde herr talman, vill jag ändå lyfta fram en av de lokala satsning-

ar som har diskuterats och som också prioriterades i strategin och kom med i 

åtgärdsprogrammet, det är ett besökscenter i Bomarsund. I strategin skrev 

man att det skulle göra Bomarsundsområdet till en motor i satsningen på 

kulturturism, kring Bomarsund, kring Kastelholm, kring hela det här områ-

det. Det finns fortfarande kvar som en viktig strategi att bygga upp den reg-

ionala ekonomin, det gäller olika områden i skärgården.  

När det gäller dykturismen har jag föreslagit att centrum skulle vara på 

Storklubb i Föglö, där det finns hamn, bryggor, utrustning och maskiner i 

gott skick. Det ligger precis på gränsen till ett av de finaste skärgårdsområ-

dena som finns i hela världen, med vrak hur mycket som helst. Går man in på 

museets hemsida och tittar på vrakplatser så är det röda prickar överallt i det 

området. Där kunde man kombinera det med fiskeläger, sälsafari. 

Herr talman! Som sagt ska jag kort upprepa punkterna man kan koncen-

trera sig på i budgeten. Kvalitetshöjning, hur det ska gå till, dykturism, golfen 

finns kvar, Bomarsunds besökscenter. När det gäller frågan om vem som ska 

satsa så ska landskapet hjälpa till, stimulera men inte igen ta över hela turist-

näringen och föra in den till huset. Om Visit Åland är rätt organisation vet jag 

inte, fel namn är det åtminstone, det borde heta Ålands turistförbund tills 

man hittar något bättre. Tack! 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! När det gäller gamla strategin tycker jag att den var bra. 

Man kunde kruxa av det som var gjort och lägga det bakom sig. Vi gjorde 
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också kontinuerliga utvärderingar av strategin och nästa som landskaps-

regeringen skulle göra var gjort i strategin.  

När det gäller Tursam är det helt riktigt som ledamot Erland säger. 

Istället valde vi ett annat arbetssätt än att ha avdelningscheferna sit-

tande i en grupp och titta på det här, vi jobbade mera via den person 

som var anställd på näringsavdelningen med de här frågorna. Jag tyckte 

att det var ett effektivare sätt. Vi strävade också efter att jobba närmare 

näringslivet för att implementera ytterligare de sista sakerna. 

När det gäller antalet golfbanor är det lite orättvist när ledamot Er-

land säger att Jörgen Strand ville ha fem golfbanor. Jörgen Strand ville 

ha en hög kvalitativ golfbana. Däremot ändrade man i lagtingets utskott 

och gav landskapsregeringen i uppdrag att undersöka fler banor, Brändö 

och Föglö. Det gjorde vi, vi utvärderade, men vi föreslog en. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! När det gäller samordningen så är det helt ovedersägligt 

att det fungerade för det var aktörer utanför huset som kom och fick in-

formation, gjorde sitt specifika uppdrag och då kunde vi pricka av. Se-

dan blev det att det skulle in i förvaltningen, näringsavdelningen, igen 

efter det att ledamot Jörgen Strand aktivt hade bidragit till att en turist-

sekreterare, som höll i arbetet, först gick ner till halvtid och sedan var 

det förkylt med den saken. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Jag vill ändå hävda att vi genomförde de åtgärder som 

fanns i turismstrategin. Det finns en utvärdering på det. Sedan gällde 

det att ta nästa steg och det var att sätta igång Attraktiva Åland och revi-

dera turismstrategin. Det jobbet fortgår fortfarande.  

Det här med golfbanor, Jörgen Strand återigen ville ha en bana, men 

liberalerna och andra oppositionspartier skrev fast landskapsregeringen 

i lagtinget, vi måste jobba med tre stycken. Det får man inte glömma 

bort.  

Det är historia, nu måste vi titta framåt, den utveckling som golf-

frågan har tagit nu är bra. Jag kompromissade för mycket med min 

ideologi i den frågan. Det kan jag gärna erkänna här idag och nu. Det är 

bra att utvecklingen har gått, aktören är med och ska betala och land-

skapet stöder med de program som finns. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Turismen handlar inte om Jörgen Strand, Bomarsunds 

center finns inte, dykturismen finns inte, KK- turismen behöver utveck-

las mycket mer. Det finns massor att göra, massor blev ogjort. När libe-

ralerna kom till landskapsregeringen var det så att golfbanor, hur många 

som helst, kanske inte, men däremot fanns det pengar i budgeten för en 

bana, men skillnaden var den att någon aktör måste ta hand om den. 

Det var långt på väg, men ännu hade det inte förverkligats. Vi får se vad 

det blir, men målsättningen är fortfarande klar och lagtingets målsätt-

ning blev det till slut.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Jag vill ta fasta på det som vtm Gunnar Jansson tog upp i 

replik, men som ltl Olof Erland sjöng vidare på. Det gäller Eckeröhallen 

och hundutställningar. Hundutställning har blivit en tradition i Eckerö-

hallen och det var det första stora internationella evenemang som gjor-

des i hallen. Tidigare hade man haft hundutställningen på Idrottsplan i 

Mariehamn och vissa år ösregnade det och det blev en väldig flopp. Efter 

det här har man kunnat genomföra hundutställningar i Eckeröhallen 

med mycket gott resultat, med väldigt många besök, ca 2 500 besökare 

utifrån över den här helgen. 

En spinoffeffekt på det här blev teleoperatörerna på Åland, som vi har 

glömt bort, som har en stor behållning av turismen. Det var nämligen så 

att första hundutställningen visade det sig att telefonerna inte fungerade 

i hallen. Det var tyvärr inte ÅMT utan Sonera som satte upp en slavsän-

dare där och med tusen telefoner igång där kan ni tänka er vad de tjä-

nade in på det. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Det här låter som en bra liten fallstudie av turismen, hur 

det kan fungera. Det är så med Eckeröhallen att det har varit lönsam-

hetsproblem, men det finns också möjligheter, det ser vi ju. Personligen 

skulle jag vilja komma till en kattutställning, men efter gårdagens pudlar 

är det bara hunddiskussioner som gäller.  

Turismen har massor med ben, det är ju en tusenfoting. Landskaps-

regeringen har inte någon anledning att gå tillbaka till gamla tider och 

sätta sig på den stackars tusenfotingen. Den söker sig sina vägar och 

landskapsregeringen bereder marken, stöder. Det gäller också Eckerö-

hallen. Det är naturligtvis så att evenemangsstöd finns, det finns stöd för 

PAF, Ö-spel och alla möjliga aktiviteter. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Inte mig emot, det gäller bara för kattägarna att organisera 

sig på samma sätt som hundägarna.  Man behöver inte göra pudlar utan 

då får man göra katter, eller vad det heter. Som det efterfrågas i debat-

ten gäller det bara att hitta på nya saker, inte behöver vi hitta på så 

mycket själva, vi har entreprenörer. Vi har en entreprenör i Eckerö som 

marknadsför sig väldigt mycket. Han har tagit fram orienteringskartor 

och det är någonting som inte finns över hela Åland, men kunde finnas. 

Där borde man kanske vara med från landskapsregeringen också, åt-

minstone att föra idén vidare. Orienteringen är ett specialgebit som 

vissa av oss sysslar med. Det är friluftsliv där vi har väldigt goda grunder 

för Åland både höst och vår att utnyttja naturen. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag håller med om det. En sak som jag noterade var att 

många vill se på allt möjligt. Vi kan se på oss själva, vi har väldigt myck-

et som vi ska utnyttja.  

Det är ett problem som ledamot Mattsson kom in på, visst kan kattä-

garna organisera sig, men problemet är att det alltid är så svårt att orga-

nisera kattorna.  
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Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Eftersom ltl Olof Erland var sista talare och vi är ännu i en re-

plikväxling gentemot ledamoten Strand måste vi än en gång få se en uppvis-

ning av den här oerhört, obehagliga retoriken. Jag tycker att det här är en si-

tuation som vi bör ta till diskussion, kanske i talmanskonferensen. Inte kan 

det väl vara så att om man här i talarstolen ger uttryck för en verklighetsupp-

fattning där man lyfter fram problemställningar, som man upplever att är 

konkreta och helt verklighetsförankrade och lyfter upp utmaningar för oss, 

ska det kallas för eländighetsbeskrivning.  

Om man dessutom har mage att kritisera landskapsregeringen och särskilt 

partierna där bakom och kommer med befogad kritik, t ex vad gäller den här 

näringspolitiken, som har bedrivits under den här regeringen, då kallas man 

för surdeg. Jag tycker att det här går för långt. Det är ett sätt att begränsa de-

batten, att försöka få tyst på kritiker här i salen och jag tycker att det är helt 

oacceptabelt. Vi har hört det gång på gång från ledamoten Olof Erland, vi 

börjar bli vana med den retoriken och den nivån, men jag måste säga att jag 

blir förvånad när vtm Gunnar Jansson börjar ta till sig samma system. 

Det var nämligen så att jag igår höll ett anförande här. Kanske inte vtm 

Gunnar Jansson var på plats, men då talade jag också om alla goda förutsätt-

ningar som Åland har för att kunna ha en verkligt framgångsrik turistnäring, 

med goda kommunikationer, med den vackra naturen, med en skärgård som 

är världsunik, vi har hela berättelsen om självstyrelsen att berätta från sten-

åldern via Bomarsund och till champagnegaleasen. Allt vi behöver är en lång-

siktig, strategisk turismpolitik som är konsekvent och som lyfter fram och 

förstärker det som vi redan har och att vi klarar av att sälja det vidare.  

Jag lyfte också upp många möjligheter, nya möjligheter som finns, nya 

målgrupper att rikta sig mot, t ex de som vill resa ekologiskt. Det finns områ-

den som ökar starkt, främst bland unga kvinnor, det ökar också bland ameri-

kaner och tyskar. Det finns i dagsläget internationella organisationer som 

särskilt jobbar med ekologisk turism. I Finland har vi inget sådant turistmål 

idag, jag tycker att Åland skulle bli ett. 

Jag talade också om nya grupper i form av det som idag kallas WHOP, 

wealthy healthy older people – alltså allt ökande äldre befolkning, med god 

hälsa och god ekonomi, men som ställer höga krav på kvalitet och bekvämlig-

het. Åland kunde bli ett WHOP-paradis.  

Jag talade också om den nya medelklassen i Ryssland, som nu vill resa, 

som nu har bil, som har möjlighet med de nya motorvägarna som kommer 

från St. Petersburg till Helsingfors, från Helsingfors till Åbo att komma över 

med färjorna och ta sig vidare till Åland och Sverige.  

Jag vill hävda att jag har gjort mitt för att lyfta fram de styrkor som Åland 

har och alla möjligheter som finns, men jag är kritisk och jag kommer att 

fortsätta vara det. Landskapsregeringen har trots löften gång på gång på gång 

inte levererat en turismstrategi och därför har vi lämnat in det här spörsmå-

let. 

En tredje sak som kom upp nu och som är viktigt att diskutera är tredje 

sektorn. Vi har från vårt partis sida lyft upp tredje sektorn, om hur oerhört 

viktig den är för vårt samhälle. Vi har lagt en motion om att man borde ut-
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reda närmare tredje sektorns betydelse för det sociala kapitalet, för trivsel 

och gemenskap och vad det betyder för att människor lever längre och mår 

bättre och tredje sektorns betydelse också för sysselsättningen och för eko-

nomin. Om man går vidare ur den diskussionen och siktar på turismen finns 

det i dagsläget många människor på Åland med goda kontakter till utövare av 

samma typ av intresse på andra orter. T ex en kör har många körer på andra 

orter som de har kontakt med och som också kommer till Åland på grund av 

de här kontakterna. De kommer under lågsäsong. Det handlar om åländska 

pensionärsföreningar, som bjuder in andra pensionärsföreningar. Det kom-

mer stora grupper av människor och idrottslag som bjuder in andra idrottslag 

på turneringar. Allt detta är otroligt värdefullt och där borde man kanske i de 

här kulturanslagen särskilt uppmuntra till föreningars internationalisering 

och knytande av kontakter som kan bidra till detta.  

Nåja, jag fick uppmaningen av lagtingsdirektören att igen upprepa mitt 

förslag till kläm som jag önskar föreslå och den skulle alltså lyda så här: ”Lag-

tinget hemställer om att landskapsregeringen i budgeten för 2011 återkom-

mer med konkreta åtgärder i syfte att utveckla den landbaserade turism-

näringen på Åland”. Det här är för att vi inte ska låta tiden gå igen när man 

redan nu vet vad som är angeläget. Vi har från vår sida sagt att det är dags för 

en kvalitetshöjning inom boendet, jag tror att det var för två-tre år sedan som 

vi lyfte upp det som ett sätt att stimulera ekonomin, man kan i en ekonomisk 

svacka gå ut med den typen av stimulans. Nu är det dags att rusta upp över-

nattningarna. Vi är eniga om att det behövs. T ex en sådan åtgärd kan jag tro 

att vi alla kan tycka att är angelägen och att man inte behöver vänta på en tur-

ismstrategi som ska processas och förankras innan man faktiskt skrider till 

verket. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Turismstrategin kommer i mars. Jag är också en av dem 

som sällar mig till den skaran som tror på marknadskrafter och mark-

nadsekonomi. Turismstrategin som finns går ut i år, jag vill nämna sjö-

fartsmuséet, Bomarsund, en ny matta i Eckeröhallen, konstgräsmatta i 

Mariehamn, beredskap att stöda golfprojekt med 30 procent, Arkipedalo 

åt cykelturismprojekt i skärgården, utarrendera marker i Grelsby kungs-

gård och i Bomarsund, Ö-spel, Joel-opera, filminspelningar och PAF 

Open. Trots att vi försöker ger ledamot Gunell, som jag också uppfattar 

det, en nattsvart bild, men så är det inte i verkligheten, inte alls. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag har inte alls utmålat en nattsvart bild, absolut inte. Det 

är rena rama föreställningen som i så fall lever hos liberalerna. Jag har 

visat på vilka svagheter som finns och hur trenderna ser ut och vad jag 

har uppfattat andra talare här så är vi ganska eniga om att se dem. Nu 

ska man väl komma med den här turismstrategin. Det är vad vi alla har 

väntat på och vad vi alla vill ha. Återkom i budgeten för 2011, det är det 

som vi uppmanar. Det som jag sade tidigare kan ses som ett stöd för 

landskapsregeringen att agera vidare i de här frågorna. 

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! Det är inte oppositionen som har patent på invektiv när 

det gäller att debattera i salen. Att inkompetensförklara landskapsrege-
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ringen och att använda sig av politisk retorik är en del av det politiska 

spelet, men det är precis lika tillåtet för majoritetspartierna att använda 

sig av stark argumentation att ta till kraftuttryck att försvara den politik 

man står för. Det tycker jag att ltl Camilla Gunell också borde ta i beak-

tande och inte ha så fruktansvärt ömma tår när man ifrågasätter oppo-

sitionens argumentation. Ömma tår har ltl Camilla Gunell! 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jaa, vad ska man säga till det. Jag får lägga dem till alla 

andra vackra ord som jag har fått. Tack för de värmande orden, brukar 

landskapsregeringens tidigare finansminister, avlidne Lasse Wiklöf 

säga. Jag får säga detsamma, jag får lägga det till det övriga registret 

som jag har fått av det liberala partiet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Jag måste begära replik ånyo eftersom ledamot Gunell står 

och upprepar det hon sade i sitt första anförande idag att turismstrate-

gin har varit länge efterlängtad trots att den var utlovad bara för mindre 

än ett år sedan. Säger man en sak tillräckligt många gånger och inte blir 

emotsagd blir det en sanning. Är det så att ledamoten Gunnel vill att det 

ska bli en sanning, att den här regeringen har lovat en turismstrategi 

2008 när den inte ens hade blivit påbörjad? Den skulle revideras så att 

det fanns en ny turismstrategi när den gamla tar slut. Så brukar man 

göra, man brukar inte riva upp allt det gamla och göra något nytt. Därför 

måste jag replikera mot ledamoten Gunell, för det är också retorik att 

upprepa en lögn flera gånger. Blir man inte emotsagd blir lögnen en 

sanning. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag blir lite konfunderad här. Det är ju tidigare närings-

minister Jan-Erik Mattsson som stått här och lovat att den här strategin 

ska komma. Var det första gången våren 2009 om jag minns rätt? (Från 

salen: Våren 2010). Sedan stod det att senast i maj 2010 skulle den 

komma. Ja, nu är vi i september 2010 och den har inte kommit, det var 

senast i maj 2010 den skulle komma. Nåja, det var historia, det är 

bakom oss, nu ska vi väl se framåt hoppas jag. Nu ska det anställas en 

konsult och sedan ska den väl komma någon gång. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Nu börjar sanningen ändå komma fram. Vid ordinarie 

budgetbehandling för snart ett år sedan sades det att på grund av att den 

projektanställda personen hade slutat före projektet var klart kunde vi 

inte leverera den i december såsom det var utlovat från början, däremot 

trodde vi att vi skulle kunna leverera den under vårvintern 2010. Av 

olika orsaker har den blivit ytterligare fördröjd. Jag tror att det är helt 

OK att en ny näringsminister får sätta sin hand på slutprodukten. 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ni får göra vad ni vill bakom kulisserna vad gäller förvalt-

ningen och ministrarna i landskapsregeringen. Dem ni har en skyldighet 

emot är alla människorna i vårt samhälle. Alla de entreprenörer, småfö-

retagare, storföretagare och allihop som är i behov av den här strategin. 

Finland kommer med en ny strategi, europeiska unionen har en egen 

gemensam turismpolitik, på alla orter runtomkring oss skrivs de, de le-

vereras och de förverkligas. På Åland behövs det också. Nu har mandat-

perioden gått utan att vi har sett den här ännu och det blir nästa rege-

ring som kommer att få förverkliga den. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Mycket kan vi vara eniga om, ledamot Camilla Gunell och 

jag, vi kommer inte ifrån att en del saker behöver göras, men jag tror att 

också ekonomin har satt sina spår i förverkligandet av vissa projekt för 

vi har haft en lågkonjunktur. Vidare vad beträffar klämmen, som leda-

mot Gunell har lämnat, anser jag att det är en självklarhet, det här 

kommer landskapsregeringen att åta sig och göra och kommer att göra 

utan en kläm. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ja, vi ska hoppas det, att det ska komma åtgärder i nästa 

budget. Det går inte att leva på gamla lagrar, vi måste framåt hela tiden. 

Det är så. Om ledamoten Dahl jobbar starkt bakom regeringen så kanske 

det är Bomarsundsprojektet som vi får se i nästa budget. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Turistnäringen på Åland tappade fart om man ser lite på de 

omkringliggande regionerna och därför kändes det ganska naturligt för mig 

att skriva på det här spörsmålet. När det gäller avsaknaden av en turismstra-

tegi eller inte har det gått lite troll i det begreppet. Strategi är bra om man ska 

få till stånd ett helhetsgrepp, som landskapsregeringen i sitt svar skriver att 

man vill ha, men det är ändå företagarna, de konkreta åtgärderna, som skap-

ar turistprodukten. Jag frågade igår när näringsminister Eliasson inledde de-

batten vad han ansåg den största utmaningen för turistnäringen var. Om jag 

kommer ihåg svaret rätt så var det att få turismstrategin klar så fort som möj-

ligt, det är åtminstone den minnesbild jag har. 

Jag ska återkomma helt kort till det som jag ser som ett stort bekymmer 

för turistnäringen på Åland. Tittar man lite på det svar som landskapsrege-

ringen har levererat skriver man för det första att ”utgångspunkten för den 

åländska näringslivspolitiken är att Åland är en marknadsekonomi och det 

driver utvecklingen framåt”. Nå, det var en nyhet det då, att vi lever i en 

marknadsekonomi. Sedan säger man vidare att: ”en långsiktig förutsägbar 

politik är en grundläggande förutsättning för företagande” och det håller 

jag definitivt med om, men det saknas ganska långt idag. Det är oerhört 
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knyckigt och näringspolitiken har inte varit speciellt aktiv under den rege-

ringsperiod som vi är i nu, tyvärr. Det handlar främst om att ta ett helhets-

grepp, man pratar om gemensamma visioner, här har vi just turismstrategin, 

det är om den det handlar. Det har blivit lite mycket troll i debatten i varje 

fall. 

Två saker som jag vill ta fasta på i landskapsregeringens svar är det som 

sägs i sista stycket ”för att utveckla affärerna i besöksnäringen krävs en tyd-

lighet kring marknader och målgrupper”. Det är oerhört viktigt, man kan 

inte ha alla, man kan förstöra hur mycket pengar som helst på marknadsfö-

ring, om uttrycket tillåts, men det gäller också att man har någonting som 

man kan möta upp med, någonting som lockar till besök. Kanske det är där vi 

har den största utmaningen för den åländska turistnäringen. Det sägs så här: 

”En förlängning av säsongen förutsätter att det finns ett utbud och tydliga 

anledningar för andra målgrupper att besöka Åland”. Tar vi fasta på det 

här, sportfisket som produkt är en mycket bra produkt när det gäller säsong-

förlängningen, golfen som ofta kommer fram, idrottsturismen. Det finns flera 

ben, men ändå om man vill ha orsaker att besöka Åland är det klipporna, det 

kan det vara, är det naturen, ja visst i vissa fall, är det den goda, billiga maten, 

eller vad kan det riktigt vara.  

När man söker ett turistmål så är det väldigt många som tittar på vad det 

finns för utbud, vad det finns för aktiviteter. Det är det som jag ser som den 

största utmaningen för den åländska turistprodukten.  

Jag har noterat att man marknadsför Mariehamn mot kryssningsfartyg. 

Om vi riktigt tänker efter, vad skulle kryssningsfartyg göra i Mariehamn. Vad 

gör man en kväll när alla butiker är stängda. Royal Caribbean Cruise Line är 

det största kryssningsrederiet som finns så tog förra sommaren över ett fartyg 

till Östersjön. Då hade jag faktiskt möjlighet att prata med dem som hade 

planerat rutterna, till vilka hamnar man skulle gå. Det var Riga, Tallinn och 

St. Petersburg som man valde i fjol. Helsingfors kom med i år.  

Personen i fråga sade att man hade studerat Mariehamn, men man hade 

konstaterat att det inte fanns några aktiviteter, det fanns ingenting man 

kunde erbjuda passagerarna, det var det svar som kom därifrån. Sedan kan 

man säkert tycka att det var felaktigt och att det finns hur mycket som helst.  

Under den korta huvudsäsongen finns det ett oerhört utbud, men igen, om 

vi pratar om att förlänga säsongen är det så att Åland på många sätt är sten-

dött, butikerna är stängda på kvällarna. Varför är det så? Är de åländska före-

tagarna lata eller vad beror det på? Det tror jag inte är svaret utan jag tror att 

svaret är det som man ofta får när man gör undersökningar, riktade till före-

tagen. Vad upplever de som det största bekymret? Det är byråkratin, krångel-

samhället. Man kan tro att det är skatterna, men det är byråkratin som ofta 

dyker upp.  

Tar man Rock Off, detta älskade och hatade projekt, om man får säga så 

och Dennis Jansson, tror jag att det är väldigt, väldigt få som sätter sig i den 

situation som han sätter sig i år efter år efter år med svårigheter och osäker-

heter och ett evinnerligt krångel. Det här är oerhört avskräckande. Det här 

tror jag att är det som avskräcker mest, förutom att börja jobba med den här 

typen av aktiviteter. Det här ser jag som en stor utmaning.  

Vi måste kunna kommunicera utifrån politisk nivå och det måste bli betyd-

ligt enklare än vad det är idag att starta företag, till att skapa aktiviteter, att 
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försöka locka turister. Det är det som är de största utmaningarna. Det vore 

intressant att höra hur de ser på det från landskapsregeringens sida. Det 

måste vara någonting som lockar till besök, det kan inte bara vara marknads-

föring av sådant som egentligen inte finns, det finns bara i marknadsföringen, 

men inte i praktiken. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Jag sade igår att den största utmaningen är att efter det vi 

har strategin klar, som vi gör tillsammans med företagen och organisat-

ioner, så är den stora utmaningen att verkligen implementera den så att 

den inte bara blir en hyllvärmare. Jag håller med ledamot Anders Eriks-

son det som han också anser som utmaningar. För det första nämnde 

han aktiviteterna, att det måste finnas aktiviteter när t ex ett kryssnings-

fartyg kommer hit eller att vi överhuvudtaget ska få dem att komma hit. 

När man jämför med stora huvudstäder som St. Petersburg, Stockholm, 

Helsingfors och Riga är det naturligtvis inte lika lätt att skapa allt det 

stora utbud som de har, men vi ska försöka. Tiden är ute, jag återkom-

mer. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det som är huvudfåran i det jag ville säga är att man måste 

stimulera till företagande om vi ska få till stånd aktiviteter. Att stimulera 

till företagande kan man göra genom att förenkla, att stötta och framför 

allt att ha en långsiktig förutsägbar politik, som landskapsregeringen 

själv skriver. Jag brukar inte vilja nämna namn på enskilda personer, 

men just det namn jag nämnt är en offentlig person mer eller mindre, 

som jag vill ta som exempel.  

Kan man verkligen prata om att det finns en långsiktig förutsägbar 

politik. Det är dagarna före aktiviteterna ska börja som man vet om man 

kan genomdriva dem eller inte. Det är klart att det här är det största av-

skräckande exemplet, men det här är ett avskräckande exempel som slår 

väldigt negativt mot många, många företagare som tänker att det här 

skulle jag aldrig utsätta mig för. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Det var lite dit jag tänkte komma fastän jag inte hann i 

min förra replik. Det är också jätteviktigt och det sade jag i mitt anfö-

rande igår, att företagen som ska bygga produkterna och sköta busines-

sen har en stabil plattform som de kan lita på. Där är strategin ett verk-

tyg. Ett annat är att ha så lite byråkrati och krångel som möjligt. Det ar-

betar den här regeringen också på.  

Jag håller med ledamot Anders Eriksson också när det gällde konsten 

att utveckla businessen och affärerna. Det är viktigt när det gäller tur-

ismen alltså, att man klart definierar marknaderna och målgrupperna. 

Det kommer också att vara en viktig pusselbit i strategin. Där har vi, 

som jag nämnde igår, nya intressanta idéer, vi har våra huvudmark-

nader och dem fokuserar vi på, men vi ska också titta på nya, som t ex 

Ryssland och Tyskland.  
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag nämnde i mitt anförande att jag diskuterade med 

Royal Caribbean Cruise Line och det hänger ihop med att jag fick en 

möjlighet till det. Som lokalpatriot så vill jag alltid försöka föra fram 

Åland och Mariehamn. Jag blev förvånad när jag fick det svaret att man 

hade undersökt möjligheterna, man har sett vad det fanns för utbud, 

men det fanns inget tillräckligt utbud. Det är klart att man kan säga som 

näringsminister Eliasson att Mariehamn inte kan konkurrera med de 

stora städerna. Tittar vi på Riga och Tallinn, det är klart att de är större, 

men nog har Mariehamn haft ett helt annat försprång än vad dessa båda 

huvudstäder med sin historiska bakgrund har haft, så inte är det bara 

det som man kan peka på. Det finns en helt annan inställning till företa-

gande. Om vi sedan pratar om det som ledamot Eliasson sade nyss, att 

man ska ha en pålitlig plattform, så finns det en hotellkedja som bl a 

började bygga upp sin verksamhet här på Åland utifrån att man hade 

den uppfattningen att det skulle komma en golfbana till, men tyvärr.  

Talmannen 

Replikväxlingen är avslutad. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Jag hade igår ett överlångt anförande i ärendet och vill därför 

bara ge lätta kompletteringar idag, men jag vill ändå få fram mina slutsatser 

efter 35 års arbete för turismens utveckling på olika poster. Jag har kanske 

lite bättre förståelse nu för den här landskapsregeringens, till stora delar, 

icke-politik avseende turism under de gångna tre åren. Det finns många 

andra förklaringar också, men efter att jag hörde ltl Olof Erlands synpunkter 

att allt är väl inom Ålands turism så förstår jag att man inte prioriterar det 

här området. Å andra sidan tycker jag att både tidigare och nuvarande nä-

ringsminister har sagt annat, visst finns det problem, men det finns också 

potential för en utveckling framöver.  

Det som är viktigt är att vi frågar oss varför framgången har varit stor i Åre, 

varför har framgången varit stor i Göteborg, varför har framgången varit stor 

i Levi, varför har framgången varit stor i Pallas? Så här kan vi fortsätta när vi 

ser dem som har uppåtgående kurvor i sin turismövernattning mot den 

åländska, som lite går ner hela tiden. Vi har alltså blivit förbisprungna av åt-

skilliga destinationer i Norden under de senaste åren och det är ingen vits att 

vi pekar finger att det beror på den och den utan det här är vårt gemensamma 

ansvar. Särskilt när vi är medvetna om att vi inte har så många näringsgrenar 

att luta oss på här ute på Ålandsöarna, turismen är en sådan näringsgren som 

kan utvecklas.  

Jag tror att den kan uppemot fördubbla sin landomsättning, faktiskt, om vi 

skulle på relativt kort tid, 20 år, använda oss av framgångskoncepten på de 

andra ställena, när vi själva inte har lyckats hitta de framgångskonstellation-

erna hittills. Då är det mycket frågan om att implementera de strategier som 

vi har.  

Vi har haft jättefina strategier så länge som jag har varit med, ända sedan 

70-talet, kanske redan på 60-talet. De har kommit med fyra-fem års mellan-

rum, de här fina strategierna, men vi får dem inte tillräckligt implemente-



  

  443 

rade. Vi bygger något hus här och där, men inte så hemskt mycket annat. Jag 

har funderat jättemycket på det här, vad det beror på.  

Jag var med i näringslivsutredningen, som Ålands investerings Ab och ÅTF 

var huvudmän för och Carin Holmqvist var ordförande. De ville använda mig 

som någon sorts konsult när jag hade slutat som politiker tillfälligt. Jag fun-

derade hemskt mycket på det här, vad beror det på. Vi gjorde studiebesök på 

andra ställen och jag kom till att, och många andra har också kommit till att, 

man måste ha ett samarbete om de gemensamma målen i en organiserad 

form. Själva samarbetet hjälper inte, de gemensamma målen hjälper inte och 

den organiserade formen hjälper inte om man inte kombinerar de här tre.  

Vi kom i utredningen till att Ålands turistförbund är en marknadsförings-

organisation och egentligen inte lämpad för att göra den här utvecklingen. 

Man hade inte använt sig av marknadsföringsorganisationer på de andra stäl-

lena för att utveckla turismen utan man hade skapat nya organisationer mel-

lan de företag som skulle delta i utvecklingen och samhället. Vi konstaterade i 

den här utredningen att turistförbundet ändå är den organisation där alla är 

med utom några stora aktörer såsom bankerna, försäkringsbolagen och några 

till, men i stort sett var alla med.  

Satsa istället på det som finns och utveckla det och därför föreslogs att tu-

ristförbundet skulle få tre divisioner, alltså tre enheter med ansvar för ut-

vecklingen. Idag har de bara en division och de fortsätter att ha bara en divis-

ion och det är ansvaret för marknadsföringen. Det skulle fortsätta i och för 

sig, men man behöver inte så många personer som man använder idag. Sedan 

skulle man bli en kvalitetsutvecklingsdivision, det här med logi och annan 

kvalitet i landskapets produkt. Det var den andra divisionen och den tredje 

divisionen var den här aktivitets- och evenemangsdivisionen, som närmast är 

ett samarbetsorgan för alla de som sysslar med och som kan syssla med akti-

vitets- och evenemangsutveckling i landskapet.  

I gruppen tyckte vi, emot ÅTF:s tjänstemannauppfattning, att man skulle 

klara sig med den stat och 12 personer som man hade, men man måste göra 

den här omorganisationen. Då skulle man slippa göra det som man t ex 

gjorde i Göteborg, att skapa en ny organisation där alla företag och samhället 

ingick. Nu har det gått två år och det har inte hänt något inom f d ÅTF. Då 

måste vi fråga oss om vi alla fall måste skapa en separat organisation för det 

inom näringslivet främst, naturligtvis. Jag talar hela tiden såsom man skall 

när det gäller näringslivsutveckling, att det är näringslivet som ska driva fram 

utvecklingen, men man ska göra det tillsammans med särskilt landskaprege-

ringen.  

Det brådskar att få det här på plats och det har inte gjorts hittills och det 

bör göras nu. Det andra som vi diskuterade var att hur man inom landskaps-

regeringen borde organisera turismen för att stötta upp arbetet, precis som 

man gör i andra näringar förutom sjöfarten. Vi kom till att man här med be-

fintlig personal genom förändring av arbetsuppgifterna skulle behöva en hel-

tidsanställd turistadministratör för att åtminstone över en kortare period se 

till att man får det här gjort som ska göras inom landskapsregeringen gente-

mot näringslivet.  

Det andra var att det var viktigt eftersom i stort sett varje avdelning inom 

landskapsregeringen har med turismens infrastruktur att göra. Koordine-

ringen mellan avdelningen borde man få att fungera och då borde man alltså 

ha en samordningsadministratör. Det var konkreta förslag, man hade tittat 
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noga på hur det var ordnat på de här orterna, där man hade haft framgång av 

sin turismvolym och turismens avkastning osv. och försökte hitta en modell 

för hur det skulle göras här på Åland.  

Jag är hemskt ledsen för att det här inte har kommit vidare. Det kan säkert 

finnas andra modeller också, men man kan alltså inte låta bli att skapa sam-

arbete och gemensamma mål i organiserad form, annars kommer man inte 

vidare. Det här är inte frågan om pengar i landskapets budget heller utan det 

är frågan om en koordineringsuppgift och där är vi politiker viktiga.  

Herr talman! Även det här blev lite för långt, jag har svårt att förklara det 

jag vill förklara tydligen med några få ord. Jag vill avsluta med att säga att jag 

stöder klämmen som ltl Camilla Gunell har lagt fram och jag gläder mig åt ltl 

Ulla-Britt Dahls inlägg i en replik att det är en självklarhet att landskapsrege-

ringen i budgeten för 2011 gör just det som står i klämmen. Det tackar jag för, 

då blir det lättare för oss i lagtinget att stöda lagförslaget. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Intressant det som ledamot Roger Jansson sade om orga-

nisation och gemensamt mål och samarbetsform, forum eller hur han 

sade. När det gäller implementeringen är vi också överens, det är den vi 

har haft svårigheter med. Ledamot Jansson berättade också att det har 

funnits idéer, precis som jag sade igår. Han pratade om 70-talet, men vi 

kan gå ända tillbaka till 60-talet. På 60-talet fanns en idé om att bygga 

ett golfcentrum, det är första gången jag nämner ordet golf i den här de-

batten, i Kastelholm, där man tillsammans med banan skulle ha ett ho-

tell och boende. Precis det som vi tycker att är så viktigt idag. Det visar 

att vi inte har saknat idéer. 

 Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Första delen av ledamot Roger Jansson tal idag skulle jag 

vilja bara kommentera med: Bra talat! Det är den här inställningen vi 

behöver ha i hela lagtinget för att komma vidare. I övrigt tycker jag att 

de exempel på behov, åtgärder, tankar och funderingar som har funnits 

är bra att redogöra för. När man tar fasta på ordet samarbete hamnar 

man på ett krux som man har försökt lösa under många år och det är att 

hitta en gemensam bokningsportal för Åland. Den finns fortfarande inte 

på internet. Här skulle det fordras lite kraftansträngningar. Vi har ett 

bokningssystem, som det kallas, för skärgårdstrafiken, som inte är något 

bra exempel på vad landskapsregeringen har åstadkommit. Kanske det 

skulle vara dags att lyfta frågan på bordet som ett samarbetsprojekt för 

alla turistiska aktörer. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Inget nytt under solen, det där var också ett tydligt förslag 

som fanns i Attraktiva Ålands utredning. Personligen började jag jobba 

med det som lantråd 1995. Jag insåg att det här var absolut nödvändigt 

eftersom vi hade massor med logi som låg utanför försäljningslokalerna. 

Försäljningslokalerna satt på en betydande logi även under högsä-

songen, juli, som inte kunde säljas av andra och som ofta blev osålt. Där-
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för borde man skapa ett eget system. När jag blev näringsminister i bör-

jan av 2000-talet försökte vi förverkliga det konkret. Vi hade det ena 

stora, röda rederiet med, men det visade sig att det andra rederiet nylig-

en hade skapat sitt eget nya system och då ville de inte vara med i det 

här. Nu har jag förstått att det igen finns en beredskap att diskutera 

detta. Här tar det väl 15-20 år igen sedan att göra det som andra har 

gjort för länge, länge sedan.  

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Av någon anledning råkar jag ha varit med och sett det 

här. Problemet 1995 var att den datorkapacitet som då krävdes fanns 

inte i var mans dator. Det finns den idag. Jag tror inte att det behöver ta 

15 år idag. Jag har själv bevistat ett stort evenemang i USA som heter 

Sturgis. När man går in på Sturgis hemsida, som kunde vara Åland som 

brand, kan man göra allt från den hemsidan. Alla som är intresserade av 

att tjäna pengar på Sturgis, i vårt fall Åland, skulle vilja ha sin länk där. 

Man kommer in där och så är allting bokningsbart. Det är bara att gå in 

och titta så ser alla. Det här kostar inte som det var på den tiden, den 

första gången 1995-96, då skulle var och en vara tvungen att köpa en da-

tor för 20 000 visserligen mark, men det var en hiskelig summa för varje 

kund då. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är skojigt att vara nostalgisk ibland också. Det första 

färdiga bokningssystemet för en region som kom i Norden tror jag att 

var 1997 i Halland. Vi tittade på det 1997 och tänkte att det skulle vara 

jättefint om vi kunde få det på Åland också, men vi har inte något sådant 

system. På den här punkten har vi misslyckats med turismens utveckl-

ing. Hade man fått alla de här tomma bäddarna bokade, genom att ha 

ett gemensamt system, det gäller inte bara bäddarna utan också aktivite-

ter osv. , men nu bäddarna, hade lönsamheten i den åländska turismen 

varje år varit betydligt bättre än vad det nu har varit. Det är rena pengar 

hem till företaget när vi får en tom bädd såld.  

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Det är lite smått roande att se hur reaktionerna från majoritets-

blocket är olika på samma resonemang, beroende på vem det kommer ifrån. 

När en ledamot talar om att vi måste rycka upp oss, är det inte bra, när en 

annan säger att vi halkar efter, då är det bra osv. osv. Det är en ganska tydlig 

skillnad. Strunt i det, vi är överens med ledamot Roger Jansson och vi är 

glada för att hans åsikter får respekt här i salen. Vi är väldigt glada för att han 

stöder ledamot Gunells kläm.   

Det är värdefullt att lyssna på alla inlägg, särskilt på ledamot Roger Jans-

son eftersom han har mycket praktisk erfarenhet och kunnande av den här 

branschen. Att ha någon som samordnar branschens intressen inom förvalt-

ningen skulle vara bra, en central nyckelfigur. Kring den personen borde det 

kanske finnas något organ, som har förgreningar ut till de olika aktörerna. 

Det kan säkert organiseras på många olika sätt. Det är som om det skönjes 
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någonting av det här Team Åland i regeringens handlingsprogram, någon 

måste ju någon gång ha haft en tanke bakom det här begreppet. Vad är det 

som avses med det? Jag tycker att det låter som om det var något positivt, nå-

gon sorts samarbetsorgan.  

Åland har entreprenörer, Åland har människor som kan, Åland har charm, 

ålänningarna är mycket bra på besöksnäring, men det finns samtidigt något, 

om det är gammal bypolitik eller avund, att man inte ska tillåta att någon an-

nan får någonting som man själv inte kan få. Något slags grundläggande 

misstro mot andra. Jag tror att det skulle vara viktigt att få bort den tradit-

ionen. Det kan vi lära oss från andra håll, speciellt från Sverige, från små or-

ter där man samarbetar kring de här projekten och aktiviteterna som är jätte, 

jättestora.  

Jag har själv deltagit i både Tjejvasan och Tjejvättern, alltså det här cykel-

loppet runt Vättern. Det pågår ju flera veckor och det är en enorm industri 

runt om, försäljare av cykelbyxor och grejer av alla de slag. Den typen av akti-

vitet har vi inte här.  

Vad betyder Team Åland? Jag drar väl på mig en massa avsky nu om jag 

frågar vad som händer med det. Har det varit med i någon budget? Har det 

formulerats vad det ska gå ut på? Vad är syftet med det? Finns det någon från 

regeringsblocket som kan förklara det skulle jag vara tacksam. Jag tycker som 

sagt att det låter riktigt positivt. Tack! 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Jo, ledamot Sundback, jag är tacksam för att ledamoten 

lyfte fram Team Åland som en positiv sak. Jag är lite pappa till tanken 

bakom det. Tanken var att man egentligen skulle upprepa det som Göte-

borg & co hade åstadkommit, men vi insåg att vi inte kan göra Åland & 

co, det klingar inte bra. Team Åland tycker vi att skulle vara drömmen. 

Jag sade i tidigare replik att grejen att skapa brandet Åland, när du 

klickar på det ska alla som finns underliggande vara med och skapa ett 

team för att göra Åland attraktivt. Du ska kunna se allt vad du vill göra, 

du ska kunna boka din resa själv, man ska kunna få sina bäddar fyllda, 

butikerna fyllda osv. Det var en sådan tanke. Den har inte kommit i 

hamn ännu så det är också en utmaning för regeringens vidare arbete, 

men även för kommande regeringar. Det är precis det som ledamoten 

pekar på, att få samarbetet till stånd, det är lite bypolitik som ska över-

vinnas. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det låter väldigt bra det där, men det kanske kan komma 

som en budgetskrivning 2011, att vi skulle få någonting konkret i gång 

under den här perioden. Sedan får väl de långsiktiga målen komma i den 

här strategin. Någonting skulle man gärna hoppas på så att det inte går 

som skärgårdens bokningssystem. Det är väl fortfarande ett mysterium 

hur man bokar det. Det skulle vara någonting som verkligen är tillgäng-

ligt på nätet och lättillgängligt. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Jag tycker att det låter som en bra idé. Nästa diskussion 

om turismen och framtiden 2011 blir i samband med budgeten för 2011. 

Vi har ju alla möjligheter att påverka den i lagtinget. Jag ser fram emot 
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den och naturligtvis turismstrategin, som också kommer så vi får ytterli-

gare en ny situation där vi kan diskutera det här mera ingående. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Vi har ju lite motstånd mot utrednings- och konsultbran-

schen, som många politiker utnyttjar när man kanske inte själv riktigt 

vet vad man vill. Det skulle vara ett ypperligt tillfälle för lagtinget och 

regeringen att slå fast en gemensam målsättning för turismstrategin i 

budgeten, att man inte sedan kommer med de målsättningarna utan att 

strategin skulle syssla just med hur man ska organisera, implementera, 

ekonomiska resurser och så. Det är ju det som också turistministern här 

har sagt om och om igen. Implementeringen är den svåra delen, samar-

betet är sedan där som man skulle lägga nya resurser idag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Torbjörn Eliasson 

Herr talman! Som jag sade igår såg jag fram emot en givande debatt och det 

tycker jag att vi har haft här. Till ledamot Barbro Sundback vill jag säga att 

från regeringsbänkens sida så respekterar vi faktiskt allas åsikter. Vi har gjort 

många anteckningar. Det här kommer också att bli pusselbitar i det strategi-

arbete som ska göras nu. Varför man inte kan säga så mycket om strategin nu 

är att vi har tagit steget till slutfasen, tagit in näringslivet och Visit Åland, 

branschen. Nu får de vara med.  

Jag vill också säga avslutningsvis, den här resurspersonen som vi har köpt 

in för 46 000 euro, handlar inte om marknadsföring utan det handlar om att 

ta fram strategin, titta på produkten, allt det som har räknats upp, jag behö-

ver inte räkna upp det på nytt, och att vara med i implementeringsfasen. Vi 

börjar den 7 oktober, som jag sade igår, och då sätter man igång med inter-

vjuer. Man kommer att intervjua nyckelpersoner och där finns allt med från 

offentliga sektorn, självklart landskapsregeringen, staden och andra kommu-

ner, från besöksnäringen, hotell, rederier, restauratörer, attraktioner, sevärd-

heter, näringsliv, tongivande företag, detaljhandelsföretag, fastighetsägare, 

kultur, fritidslivet alla kommer man att ta kontakt med. Det här är ett sätt att 

få med alla i processen så att vi ska kunna vara med i samma båt och ro åt 

samma håll sedan när vi har den klar i mars om ett halvt år. Det är viktigt att 

komma ihåg, det är det som vi har konsulten för. Det är ett företag som är van 

med den här typen av processer. Det är ett processarbete och man behöver ha 

erfarenhet av det för att kunna utföra det. Jag anser att det är väl satsade 

pengar. Det anser också turismbranschen.  

Jag får tacka för en givande debatt, tack herr talman! 

Olof Erland 

Herr talman! Det har kommit fram nu och då att formen av turismförverkli-

gandet genom det som tidigare var turistföreningen, sedan blev Ålands turist-

förbund 1988-89, är det som nu kallas Visit Åland. Nu har jag inte siffrorna 

exakt, men man kan säga att det är ungefär en och en halv miljon som går åt 

till det.  

När organisationen bildades var mitt förslag att man skulle ha en lednings-

grupp där man samordnade näringen och landskapet. Tanken med turistför-
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bundet var att samla hela näringen. Det har visat sig problematiskt när vi har 

två-tre stora aktörer och sedan en massa små. T ex östra skärgården säger 

ofta att de är förfördelade i det här arbetet. Om det är rätt eller fel vet jag inte. 

Det är i varje fall dags att se över formen. Jag frågade minister Eliasson om 

professionaliteten i marknadsföringen. Jag var ute här så det är möjligt att 

han har svarat, men det är en mycket relevant fråga. Har vi en och en halv 

miljon i pengar, kanske vi behöver pruta på en del. Hur ska vi använda dem 

på ett effektivt sätt?  

Landskapsregeringen har en koordinerande roll. Man går in i väldigt 

många evenemang och går in som sponsorer. Det är flera olika evenemang 

året runt där man dels har finansiella stöd, men också sponsorstöd och också 

andra former av mer eller mindre aktivt stöd. Frågan är om man ska göra det 

till en ny organisation, ska det föras in i Visit Åland eller ska det vara någon 

form av samarbetsorganisation. Jag tror på det här med samarbetsorganisat-

ion som koordinerar året-runt-evenemang. Det finns också evenemangska-

lendern och liknande. Där finns en viktig sak.  

Vad konsulten kommer att åstadkomma återstår att se. Inom parentes vill 

jag nämna att vad förra konsulten gjorde och inte gjorde kan jag inte ta ställ-

ning till, men det är viktigt att komma ihåg när man anlitar en konsult att 

man måste ha etapper när de levererar. Jag har varit med om det tidigare, när 

konsulter har varit verksamma, men inte levererat. Vad gör man sedan? Kon-

sulten slår ut med händerna och säger att vi har tagit betalt för processen, 

men vi har inte tagit betalt för produkten. Jag utgår från att landskapsrege-

ringen har torrt på fötterna. 

Herr talman! Jag vill för min del klargöra ett par saker eftersom jag tyckte 

att anklagelserna, om hur obehaglig jag var, var ganska grova. Jag vill hänvisa 

till det stenografiska protokollet, det finns två tillfällen när ordet surdeg an-

vändes. Det första var i november 2001 och det andra var i november 2009. 

Båda gånger var det ledamot Barbro Sundback och den andra gången var det 

riktat mot mig och jag sade, herr talman, det här är inte bra för debatten, men 

jag tycker att det är bättre än att jag skriver en skrivelse till talmannen: ”När 

det gäller surdeg får jag tacka för de värmande orden”. Jag känner igen dem 

från idag, men det här var från 2009. ”Surdeg är någonting fantastiskt, jag är 

lite inne på jordbruket här. Det innehåller fina ingredienser, det ska prepare-

ras, knådas och bakas. Sedan blir det någonting fint, bröd som är helt hälso-

samt. Surdegen är samhällets embryo till bröd och liv om man uttrycker sig 

på det sättet”. 

Talmannen 

Månne det inte räcker så här. 

Herr talman! Så var det med eländesbeskrivningar som jag sade att om de 

blir stora och många blir det en surdeg och det är ju bra i slutändan. 

Herr talman! I slutändan får jag upprepa mina fyra punkter. Kvalitetstur-

ism, dykturism, golfen finns kvar och den fjärde punkten var det här med 

Bomarsunds besökscenter som vi tycker att ska fullföljas eftersom det nästan 

är planerat ända in i slutet. Där har vi ekonomiska realiteter som har gjort att 

man har pausat. Tack, herr talman! 
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Ltl Anders Englund 

Herr talman! Jag hade inte möjlighet att ta del av debatten igår och jag hade 

kanske inte meningen att lägga mig i den heller, men i mångt och mycket har 

det varit en bra diskussion om turismen. Det är en oerhört viktig näring för 

landskapet och för hela Åland och speciellt i det här sammanhanget när man 

har diskuterat den landbaserade turismen. Här finns det säkert många frågor 

som man behöver fortsätta att diskutera, hur vi på bästa möjliga sätt kan ut-

nyttja alla de som besöker Åland och kommer till de åländska hamnarna. Hur 

kan vi få ut dem över hela landskapet?  

Jag var, faktiskt måste jag säga, imponerad och jag vill ge beröm åt ltl Ro-

ger Jansson. Han hade ett bra anförande. Han sade också att han inte ville 

anklaga någon speciellt om vi tittar bakåt i tiden utan vi måste titta framåt i 

det här sammanhanget. Det är bra, vi har alla ett ansvar precis som Roger 

sade.  

Jag kommer personligen att stöda klämmen som är lagd. Den är bra, den 

går i den riktningen som både regeringen och hela lagtinget egentligen förut-

sättes att jobba. Jag ser fram emot den debatt som kommer i lagtinget när 

budgeten för 2011 ska diskuteras och att vi får upp frågorna på bordet då 

också. Och just med konkreta åtgärder i syfte att utveckla den landbaserade 

turistnäringen på Åland. Det är viktigt. 

Talmannen 

Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Under överläggningen har ltl Ca-

milla Gunell understödd av ltl Roger Jansson lagt följande förslag till hemställan:  

”Lagtinget hemställer om att landskapsregeringen i budgeten för 2011 återkommer med 

konkreta åtgärder i syfte att utveckla den landbaserade turismnäringen på Åland”. 

Enligt 38 § 5 mom. arbetsordningen ska ärendet bordläggas till en avgörande behand-

ling vid plenum tidigaste följande dag. Talmannen föreslår att förslaget till hemställan 

bordläggs till plenum i morgon den 30 september. Godkänt. Förslaget är bordlagt till 

plenum 30.9.2010. 

Enda behandling 

14 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2010 

Finansutskottets betänkande (FU 10/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 30/2009-2010) 
Ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion (FM 84/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och efter det vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Jan-Erik Mattsson 

Herr talman! Finansutskottet har behandlat förslaget till andra tilläggsbud-

get. Det var en debatt i lagtinget med en del vägledning för utskottet att jobba 

utifrån. Betänkandet är inte särskilt långt, när vi kom till behandling visade 

det sig inte vara så många frågor som behövde nämnas. Enligt landskapsrege-

ringens förslag kommer det budgeterade beloppet för 2010 att vara 

306 191 000 euro och det föreslår finansutskottet ingen ändring av. Utskottet 

föreslår att landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget antas med 

beaktande av utskottets motiveringar och ändringsförslag i betänkandet och 

den bifogade finansmotionen föreslås förkastad.  
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Till detaljmotiveringarna. Under kansliavdelningens förvaltningsområde 

hörde utskottet ett antal personer när det gällde Fastighets Ab Godby Center 

och fick en mycket klar bild av hur förhållandena är i denna fastighet. Utskot-

tet tillstyrker försäljningen av aktierna, men vill peka på behovet av att trygga 

ÅHS verksamhet i regionen och i fastigheten samt polisens utrymmesbehov 

på samma plats. Det ska vara helt klarlagt hur det fungerar när försäljningen 

är klar.  

Sedan skatter och avgifter av skattenatur, inkomster och lån, finansiella 

poster. Finansutskottet har noterat att grunden för avräkningsbeloppet inte 

har förändrats trots att det har påtalats och att utskottet framhåller att grun-

derna enligt 47 § självstyrelselagen torde föreligga för att en justering ska ske, 

så vi uppmanar landskapsregeringen att fortsätta det väldigt viktiga arbetet. 

Vi har erfarit att det fordras lagstiftningsåtgärder, gemensamma såväl för lag-

ting, landskapsregering som riksdag och regering i riket. Dock inte sådana 

lagstiftningsåtgärder som fordrar att stå över mellan två val, godkännas av 

två olika regeringar och riksdagar utan de är vanliga lagar.  

När vi kommer till kansliavdelningens utgifter så kommer vi till landskap-

ets alarmcentral. Det framfördes åsikter om att det sedan tidigare fanns re-

serverade medel så det som angavs i budgeten skulle inte behövas. Det fanns 

medel sedan tidigare, men dessa är reserverade, öronmärkta för särskilda be-

hov. Därför bör detta anslag upptas och godkännas.  

Under utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde, allmän 

förvaltning, utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola framfördes åsikter att 

planeringspersonen inte skulle behöva ha några extra pengar utan det skulle 

gå att få fram under ordinarie budgetmoment, men så är det inte. Det är 

också väldigt viktigt att den här personen rekryteras och kan komma igång 

med det förberedande arbetet för att gymnasiereformen, som är på god väg 

att bli klar, kan starta upp och få sin verksamhet tryggad så snart som möj-

ligt. 

När det gäller vuxenutbildningen, nätpedagogik och validering stod det i 

budgeten att anslaget var ett s.k. VR-anslag som förföll i samband med boks-

lutet för 2009. Det konstaterades att anslaget behövs för att fullfölja projektet 

i synnerhet för projektet validering. Nu har valideringen varit ett engångspro-

jekt, ett projekt som har löpt under ett antal år, det får en lagstatus efter att 

gymnasielagen implementeras. Det är särskilt viktigt att det här genomförs. 

När det gäller museibyrån och det s.k. champagnevraket har vi tagit del 

både i debatten här och i utskottet om hur stor den här skatten kan bedömas 

vara. Det är tydligen ett av de största fynd som kanske någonsin har gjorts. 

Det finns vrak som man fortfarande håller på och bärgar, som antagligen är 

större i omfattning och där kostnaderna är mångdubbelt större. Det man 

ifrågasatte var att det var för lite text och det håller vi med om. Nu har vi 

byggt ut texten lite grann, men det finns åsikter om att det skulle finnas mer.  

För utskottet ber vi ändå att regeringen återkommer med kommersiali-

seringsrapporten, ettdera i budget eller på annat sätt i lagtinget, hur man går 

vidare. Det som också ifrågasattes var hur mycket pengar utöver 113 000 euro 

som har använts. Det angavs att det var 80 000 som har tagits från andra an-

slag för undersökande verksamhet och det är den budget som hittills gäller, 

dvs. 193 000 euro totalt. 

När vi sedan kommer till näringsavdelningens förvaltningsområde, främ-

jande av lantbruket tillstyrker utskottet 150 000 som äskats som tillägg för 
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finansieringen av avbytarverksamheten under året. Utskottet har också be-

handlat den finansmotion som hade tillfogats och föreslår att den förkastas.  

Utskottet konstaterar att finansutskottet har erfarit att landskapsregering-

en har för avsikt att stöda en utveckling av lantbruksföretagen för det 

åländska livsmedelsklustret. En konsekvensbedömning av djurhållningen bör 

göras för att kunna dimensionera avbytarservicens nivå. Det här får vi åter-

komma till i lagtinget, dvs. i samband med ordinarie budget har aviserats en 

ändring i avbytarservicen. Vi kommer också att få ta del av hur stor den 

finansieringsandel blir som landskapet ikläder sig. 

Det här är ändock ett steg i att skapa en förståelse för de olika behoven. Ut-

skottet kunde konstatera, efter hörande, att ett antal gårdar, ca 20-25, med 

besättningar på 20-25 djurenheter idag, är dem som närmast ligger i farozo-

nen om man gör en drastisk förändring med omedelbar verkan. Det här 

skulle inte medföra att man klarade av att genomföra den generationsväxling 

och den strukturomvandling som behövs, alltså att skapa större enheter, om 

det är det man vill. 

Till finansmotionens behandling, ja, jag kan kommentera den redan nu, 

har ledamoten Gunell skrivit en reservation. Till skillnad från landskapsrege-

ringen, som har en helhet av djurhållningen där även hästar och får och 

andra djur ingår, så vill socialdemokraterna i sin motion, företrädda av leda-

mot Gunell, i utskottet att det bara skulle vara mjölkproducenterna, som 

skulle erhålla avbytarstöd, men med den målsättningen att det ska fasas ut. 

Det har inte landskapsregeringen sagt. I landskapsregeringens program står 

det att vi ska ha en välfungerande avbytarservice. 

Sedan går vi till trafikavdelningens förvaltningsområde, sjötrafiken. Där 

har vi erhållit en specifikation över vad momentets 730 000 ska användas för 

och har använts till.  Var och en kan läsa specifikationen på sidan tre. De fyra 

första summorna i specifikationen är det ingen som har ifrågasatt, det här är 

summor som har uppstått, som extraordinära saker som inte kunde förutses.  

Däremot, summan om 243 000 där det står att det är uteblivna beslut om 

ändringar av turlistor, har vi konstaterat att det även handlar om delupp-

handlingar som inte har varit framgångsrika, som har gjort att man inte har 

kommit framåt med de sparförslag som finns i ordinarie budget, i den röda 

boken. Landskapsregeringen ska fortsätta i den riktningen, men utskottet pe-

kar på ytterligare behov att intensifiera inbesparingarna.  

I det kortruttsmeddelande som har aviserats bör man ta fram och beakta 

den ekonomiska situation, som vi befinner oss i och komma med lösningar 

som beaktar även detta. Även när det gäller driftsmodeller som bolagisering 

och externt management för driften. Där kan man ta större delar eller allt i 

sin helhet. Det ska vara fullt möjligt och det har vi inte ändrat från ordinarie 

budget, det som landskapsregeringen tidigare kanske har sagt. Det här öpp-

nar upp så att man kan titta på det här utifrån ett större perspektiv. Vi pre-

senterar ett exempel där man t ex i England, trafiken från Glasgow till flera 

öar ute i irländska eller skotska sjön, har privatiserats där det finns fullstän-

digt management från privata bolag. Det finns också flera intressenter som 

vill sköta det här. Jag tar bara mig själv som exempel, när jag jobbade till 

sjöss på 70-talet så skötte rederierna sin personal helt själv. All personal var 

rederianställd. Idag finns det nästan inget rederi som går ute på de stora ha-

ven, de flesta kör med management. 



  

452 

I anskaffning av fartyg och färjor, 48 20 70, anhåller landskapsregeringen 

om 60 000 för att klara av Skarvens garantidockning. Utskottet har erfarit att 

alla utom en av underentreprenörerna sannolikt kommer att stå för sina 

kostnader. Det förstår man, de vill väl fortsättningsvis vara underentreprenör 

till Ålands landskapsregering eller den som driver dess fartyg. Det förstår vi. 

Där kommer antagligen inte hela beloppet att åtgå, däremot en del.  

Till detta har det också bifogats en reservation från ledamoten Danne 

Sundman, där man önskar att landskapsregeringen tar kontakt med finansiä-

ren till varvsverksamheten och direkt ber honom betala det här. Det här har 

utskottet inte tagit ställning till. Det får ledamoten Sundman själv kommen-

tera. 

Kostnader för väghållning. Summan om 240 000 har utskottet konstaterat 

att man redan i mars torde ha känt till merkostnaden och av den orsaken 

skulle den ha varit med i första tilläggsbudgeten för året. Hade den varit med 

där och kunnat diskuteras då hade möjligheterna att kompensera budgeten 

genom inbesparingar på andra åtgärder inom vägunderhållet varit betydligt 

större. Det rör sig dock bara om ca 10 procent av det budgeterade beloppet.  I 

det här sena skedet av året när vi har tre månader kvar, torde majoriteten i 

utskottet bedömt att man inte kan göra en sådan här stor inbesparing, men 

en inbesparing måste göras.  

Här placerade utskottet in ett utdrag ur ett tidigare budgetdokument från 

betänkandet nr 1/2008-2009 som börjar med: ”Det är viktigt med sträng 

budgetdisciplin”. Vi hade en diskussion huruvida det här skulle ha varit pla-

cerats under allmänna motiveringen. På grund av det jag tidigare anförde just 

på det här momentet, hade man kunnat klara den här inbesparingen om man 

hade kommit med tilläggsbudgeten till lagtinget tidigare. Alla i utskottet var 

eniga om att påpekandet av en sträng budgetdisciplin skulle finnas med och 

den placerades här. Till det här har ledamöterna Gunell och Sundman reser-

verat sig. Det jag vill stryka under är det här momentet, minska det med 

240 000 och därav en reservation i ärendet. Tack, herr talman! 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! I remissdebatten anförde vi kritik till landskapsregering-

ens misslyckade budgethantering på trafikavdelningen. En dryg miljon 

har de misslyckats med att spara. Jämför det med att ÅHS lyckades 

spara mycket mer än det. Det skulle vara intressant att veta hur utskot-

tets majoritet har resonerat när de har kommit med de skrivningar i sitt 

utskottsbetänkande, som man har gjort under de här nämnda momen-

ten. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Utskottet har inte känt till överskridningarna förrän i detta 

sena skede, jag hade förklaringar till vari förseningarna består. 730 000 

anser jag att är ett problem, att man inte har lyckats göra de tidtabell-

sinbesparingar och inte lyckats med de privatiseringar med de förvän-

tade besparingar, som finns aviserade i den röda boken, som vi har kal-

lat budgetkrian. 

I vägunderhållsmomentet anser vi att när man har tre månader kvar 

på året bör man kunna spara, men dock inte 240 000 och då lämnade vi 

budgetmomentet orört. 



  

  453 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Nu var det ju så att inbesparingsförslagen var aviserade i 

ordinarie budget. Kan man då med det här resonemanget tolka det så att 

förslagen inte var förankrade utan de var bara tillhöftade för att man 

skulle klara en viss summa. De vara inte förankrade, de var inte genom-

förbara utan de var helt enkelt en chimär för att egentligen lura lagtinget 

för att vi skulle tro att man skulle kunna göra den här inbesparingen. 

Det är det här som jag har anfört tidigare och jag måste säga det igen. 

Det är särskilt smärtsamt att se att vissa verksamheter har lyckats med 

det här och det har varit svårt medan andra verksamheter, avdelningar, 

helt enkelt inte har gjort det och man har inte haft för avsikt, kan man 

tolka det till, att göra det eftersom förslagen inte har varit förankrade. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! När det gäller den miljon som Vtm Lindholm talar om har 

vi fått naturliga förklaringar under den första delen, allt utom 243 000. 

Det finns i den röda boken planer för hur man skulle ha sparat det. De 

extra kostnader, som isförhållanden och andra saker har medfört, kunde 

man inte förutse när den ordinarie budgeten togs. Det är 243 000 och 

inte en miljon som man inte har kunnat spara. När det gäller de övriga 

240 000 var det väghållningen och där vill jag säga att utskottet inte är 

riktigt nådigt om jag läser betänkandets motivering under kostnad för 

väghållning. Vi är helt eniga i utskottet. Det är inte bara majoriteten som 

står bakom den skrivningen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Två saker. När det gäller champagnelasten, om vi kallar 

den för det, kan man utläsa här att det är nästan 200 000 som bärg-

ningen kommer att kosta, vad vi vet hittills, den kanske kommer att 

kosta mera, det får vi väl se. Samtidigt är kommersialiseringen under 

beredning. Jag har förståelse för att ärendet har varit brådskande, men 

jag känner en viss oro för att vi drar på oss ganska stora kostnader och 

att affärsmässigheten slutar som den brukar sluta när landskapsrege-

ringen ska göra affärer. Är det här någonting som man har diskuterat i 

utskottet, hur ser man på det här? 

Den andra saken som jag tänker ta upp är det som redan var uppe, 

240 000 för väghållningen. Finansutskottets ordförande säger att ut-

skottet inte har varit nådigt. Skrivningen om vikten av sträng budgetdi-

sciplin har säkert varit fem gånger tidigare, men ingenting biter ju på 

trafikavdelningen, den är mer eller mindre moderlös, pengarna borde ju 

ha lämnats utom kolumn.  

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! När det gäller champagnen så finns det farhågor. Jag tror 

att landskapsregeringen är ytterst medveten om farhågorna med cham-

pagnen och hur den kan hanteras. Vi har fått väldigt bra beskrivet över 

hur man tänker gå till väga. Det finns en potential i det här och det är 

väldigt viktigt att den får en proffsig behandling, så proffsig som den nu 
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kan bli. Jag hoppas att man kan anlita experter på hur man går till väga 

med den här. Det har nämnts otroliga summor vad varje flaska kan vara 

värd. Det är ju inte bara det som är värdet för Åland. Med hänvisning till 

den tidigare debatten är det här något som också kan vara med och 

skapa ett brand för Åland. 

När det gäller 240 000 för vägunderhållet så i och med att finansut-

skottet och lagtinget inte tidigare har fått reda på att den extra kostna-

den på plogningen fanns kunde vi heller inte ha en åsikt om det. Jag 

förutsätter att den skrivning som finns föranleder åtgärder. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Ja, om vi diskuterar champagnen vidare. Jag vet inte om 

finansutskottets ordförande och jag pratar om samma sak när vi pratar 

om farhågor. När det gäller den tekniska hanteringen och bärgningen 

osv. får vi utgå från att de har upphandlat största möjliga kompetens, 

allting tyder på det att det inte finns några farhågor där. Att göra något 

extra av det här, att på något sätt skapa någon nytta av det här för tur-

ismen för landskapets ekonomi är en annan sak. Det är där jag har de 

största farhågorna.  

Bl a kommunikationen ut till medier om det här har varit synnerligen 

svajig. Med tanke på att vi har en kommunikationsenhet så blir man lite 

förvånad över att de bitarna fungerar så dåligt som de gör. Det skapar en 

oro hos mig, att hur ska man lyckas hantera det här på ett professionellt 

sätt vidare. Därför undrar jag om man från finansutskottet har fått reda 

på hur man kommer att gå till väga, vilka professionella krafter kommer 

man att anlita? Även här behöver landskapsregeringen hjälp. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Vi skriver att det här med kompetens och kunskap för att 

göra arbetet är väldigt viktigt och därför kostar det också en hel del 

pengar. Vi har inte fått fullständig redogörelse för hur man går vidare. 

Första steget nu är att analysera den produkt som finns i flaskorna för 

att veta vad man säljer. Det finns all anledning att konstatera att land-

skapsregeringen inte är van att göra bästa möjliga reklam att sälja ut 

världsunika produkter, om vi säger så, för det är ju första gången man 

gör det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Finansutskottet förkastar den motion som jag står som 

första undertecknare till. Den går ut på att man borde beakta volymen, 

eller nivån, på anslaget för avbytarservicen i relation till ett investerings-

stöd. Nu tycker tydligen utskottet inte på samma sätt utan man har erfa-

rit att landskapsregeringen att har för avsikt att stöda en utveckling av 

lantbruksföretagen med sikte på att säkerställa råvaruförsäljningen för 

det åländska livsmedelsklustret. Med det här förslaget, om det är det 

man hänvisar till, att anslaget får uppgå till högst 500 000, innebär dels 

en privatisering av driften, men sedan säger man att det riskerar att flera 
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gårdar läggas ner och det minskar råvaruförsörjningen av mejeriet. Vad 

har man erfarit som gör att man nu kan vara trygga? 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Precis det som står här i utskottets betänkande. Man har 

för avsikt att stöda en utveckling av lantbruksföretagen så att detta inte 

sker, men vi vill också stöda annat än bara mjölkproduktion. Djurgår-

darna har en minst lika viktig roll ute på den åländska landsbygden för 

att hålla ett öppet landskap. Landskapsregeringen har också för avsikt 

att fortsätta stöda hästnäringen på Åland, som jag hade trott att social-

demokraterna hade velat ha med här, men ni vill ju fasa ut allt annat, 

även mjölkproduktionen på sikt, stödet till avbytarservice för dem. Det 

står klart och tydligt. Jag förstår inte riktigt vad ändamålet är med det 

här. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Jag beklagar att ledamot Jan-Erik Mattsson är så osaklig, 

inte har vi något emot att avbytarservicen fortsätter för övriga djurhål-

lare, däremot vet jag inte om det behövs för hästar. Det är mest en fråga 

om hur man ska ha råd med det för 500 000, hur ska ledamot Jan-Erik 

Mattsson klara av det? Vi läser jordbrukets rapporter som så att mjölk-

produktionen är ytterst viktig ur lönsamhetssynpunkt, väldigt värdefullt 

både för dem som driver det och för hela samhället och mejeriet. Vad är 

det som gör att ledamot Jan-Erik Mattsson menar att landskapsrege-

ringen har någon lösning som garanterar att de här 20 gårdarna inte 

läggs ner. I sak svar på frågan helst. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! För det första blir det en fråga för budget, hur det här går 

till väga, för det andra har vi erfarit att ÅCA, om vi kallar det vid namn, 

har möjlighet att öka mjölkmottagningen med 30 procent. Till det sista 

hur vi ska göra det? Jo för jag tror att jag är med och stöder en land-

skapsregeringen som inte vill att det här ska gå i potten, så att säga, det 

ska inte försvinna. Av den orsaken tror jag på det här. Den här debatten 

har varit en väldigt nyttig och bra debatt som har öppnat ögonen för 

väldigt många och skapat förståelse för behovet av avbytarservice. Tänk 

på konsekvenserna om djurhållning, betesdjur, hästar, får, höns och 

mjölkproducenter skulle fallera, allt på en gång, under en tio års period. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det här är precis vad det handlar om, den här debatten. 

Det handlar egentligen om en intern debatt inom landskapsregerings-

partierna. Jag upplevde det nog så under hörandena att det var helt klart 

att man inte visste vad det skulle få för konsekvenser att skära ner den 

här avbytarservicen till en ram på 500 000. Konsekvenserna att man 

faktiskt aktivt påskyndar nedläggningen av de här små gårdarna. Majo-

ritetens skrivningar är så otydliga i frågan att jag har svårt att förstå, fast 

jag har suttit med i utskottet, vad man menar. Om ledamot Mattsson här 

och nu kan förklara det bättre tror jag att det vore bra för oss alla. 
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Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! En intern debatt mellan regeringspartierna? Ja, vad är det 

för fel i det. Skulle det vara förbjudet? Ledamot Sundman ifrågasatte 

oppositionens roll i debatten här tidigare. Han ansåg att vi inte skulle få 

diskutera trots att han ofta har åberopat lagtingsordningen, att var och 

en ska få tänka fritt. Sedan samsas vi om resultatet av det. Så här långt 

har vi kommit överens på ett väldigt bra sätt. Det tror jag att vi ska göra i 

den här frågan också. Vi är alla överens om att investeringsstöd behövs 

för att göra en omstrukturering så att vi inte raserar en fungerande 

djurhållning och då gäller det alla djur. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Naturligtvis är det inte förbjudet för någon att ha diskuss-

ioner utan det är ju tvärtom så att man förväntar sig att diskussionerna 

förs innan tilläggsbudgeten förs till lagtinget för beslut. Man har ju trott 

att det som står där finns det en enighet bakom, men nu har det återigen 

varit uppenbart att så inte är fallet. Nu är det också uppenbart att man 

inte vet hur man ska gå vidare i den här frågan. Det är det som jag har 

försökt få besked om. Jag har kunnat foga mig till majoritetens linje om 

jag hade fått klart för mig hur ni tänker och vad det är för strategi ni har 

på gång, men inga besked ges. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Ja, nu blir jag än mer konfunderad. Ofta beskyller opposit-

ionen oss för att alla beslut tillkommer i slutna rum. Vi får inte debattera 

dem offentligt här i salen, men hur i jesse namn skulle vi få fram våra 

egna åsikter om vi inte får säga det här. Det är absurt att ifrågasätta, att 

vi inte får ha olika åsikter här i salen. Är det bara oppositionen som får 

ha det? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Jag vill bara komma med lite kompletterande uppgifter 

som jag inte är säker på att utskottet har fått sig till godo. Det gäller 

momentet 48 30 22 Kostnader för väghållning. Jag vill erinra finansut-

skottet om att på fasta Åland utförs sju av våra 12 vägdistrikt av privata 

entreprenörer och de flesta också i skärgården. Det är okey att den in-

formation jag har fått från avdelningen dröjde till slutet av maj innan 

alla privata entreprenörer hade lämnat in sina räkningar. Det gjorde att 

det var svårt att tidigare förutse vad de totala kostnaderna skulle bli. De 

extra kostnaderna som har tillkommit på grund av vinterns stränga kyla, 

is och snö. 

Ltl Jan-Erik Mattsson, replik 

Herr talman! Ja, jag får tacka för den informationen för där ger det väl 

oss rätt, vi som föreslår att momentet ska vara orört. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 



  

  457 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag hör till reservanterna tillsammans med ltl Gunell. Det är väl 

lite symptomatiskt när betänkandet är på fyra sidor och reservationen är på 

fem sidor. Det säger väl en hel del om tingens ordning. Om jag kort berör min 

reservation handlar den i första punkten om försäljningen av aktierna i Fas-

tighets Ab Godby Center. Där har uppstått en rad frågetecken i mitt huvud 

när jag har bekantat mig med det här ärendet. Jag har kommit fram till att 

man kan sälja aktierna, men före det måste man reda ut en del saker och de 

nämner jag i den kläm som jag tänker föra till omröstning. Det förvånar mig 

att utskottet inte kunde komma med på de skrivningarna för det här är saker 

som absolut måste göras.  

Om man bjuder ut aktier i ett fastighetsbolag och det finns ett antal öppna 

frågor så antingen leder det till att den som bjuder, bjuder mycket lägre för 

det här är osäkerhetsfaktorer, eller så avstår man helt för att man är rädd för 

riskerna. För att helt enkelt göra objektet intressant på fastighetsmarknaden 

måste man vidta dessa åtgärder, det är inte några konstigheter alls. 

När det gäller punkten 2 handlar det om kommersialisering av upptäckten 

av det s.k. champagnevraket. Där tycker jag utskottet är för slätstruket, man 

måste ställa krav på landskapsregeringen att man ska genomföra en kommer-

sialisering och att det ska inbringa så mycket intäkter som möjligt och också 

göra PR för Åland. Det måste man samtidigt säga när man beviljar pengarna.  

Det är fruktansvärt mycket pengar om det skulle gå på tok, om det inte blir 

någonting av det här. Då är det 200 000 euro som är i sjön som vi aldrig får 

upp, ens om 200 år. Där tycker jag att utskottet hade kunnat vara tydligare i 

sina skrivningar, men man går som katten kring het gröt. Landskapsrege-

ringen vågar inte skriva någon motivering i budgeten och utskottet vågar inte 

alls befatta sig med det här. Inte är det här några konstigheter som man inte 

kan prata om. Det är ungefär som om det skulle vara något som rör rikets 

inre och yttre säkerhet som man inte kan nämna om. Det är lite märkligt. 

Sedan är jag lite bekymrad. I finansutskottet fick vi erfara att öl som man 

har hittat, där har landskapsregeringen beslutat att inte bevilja pengar för en 

analys. Det är lite olyckligt för där finns det verkligt kommersiella möjlighet-

er. Lyckas man analysera ölen och få fram rätt recept att brygga den på nytt 

kan det bli en kommersiell produkt som kan ha långvarig verkan. Det är inte 

bara att sälja flaskan en gång förutsatt att det finns en marknad och att ölen 

smakar någorlunda gott, det skulle också vara en möjlighet för det lokala 

bryggeriet. Där har man inte gått vidare. Det tycker jag att är tråkigt. Där har 

jag en skrivning som jag också kommer att föra till omröstning för att sätta 

lite fart under galoscherna. 

Sedan kommer vi till punkten 3. Det handlar om kostnader för garantire-

parationer av ms Skarven som nu är genomförd. Där kan jag inte höra till den 

skara här i parlamentet som understöder att man till det varv där man har 

byggt ett fartyg betalar för garantireparationer. Det är fullkompligt horribelt 

att nedlåta sig till det. Jag tycker att man borde föra en seriös diskussion. Vi 

vet att varvskoncernen är en blomstrande koncern som expanderar osv., det 

har vi läst i lokaltidningar, men sedan ska vi betala för garantireparationerna. 

Det är absurt, herr talman!  

Lika absurt är det att hålla fast vid skiljemannaprocessen med en juridisk 

person och ett bolag som har likviderats och upphört. Betala sina egna juris-

ter och betala också motpartens jurister för att de egna juristerna ska få be-
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talt. Det säger sig självt vart den processen leder och att 120 000 euro för-

svinner ut i det blå, herr talman. Därför föreslår jag att anslaget utgår och att 

motiveringen ändrar till en mer egentlig sådan. 

Till sist har jag ett förslag till tillägg i allmänna motiveringen. Det bekym-

rar mig när man får ett sådant dokument som den här tilläggsbudgeten. Det 

si och så där med den politiska förankringen i lagtingsgruppen. Den här bud-

geten fick mycket kritik från regeringspartierna, det borde ju inte få före-

komma. Den borde vara så förankrad att alla är nöjda. Uppenbarligen inte.  

Tydligen har förankringsförsök skett men det fungerade inte. Det är ett 

problem när man inte kan vara tillräckligt tydlig och handlingskraftig från re-

geringen. Då får vi de budgeter som vi har fått hittills. Man har så mycket 

stridigheter i äktenskapet så man får det inte att gå ihop. Därför vill jag att ut-

skottet skulle ställa sig kritisk till det och påpeka det. Det är väldigt viktigt att 

ha en stark regering, som kan ha tydliga prioriteringar och ta de beslut som 

behövs. Särskilt när man dessutom har en opposition som är med på tåget 

och som är beredd att delta i det här till stora delar, inte kanske hela. Varför 

tar man inte tillfället i akt och bedriver en tydlig ekonomisk politik. Det är 

beklagligt.  

Den här kritiken ska läsas av båda regeringspartier, men särskilt av cen-

tern. Liberalerna, det största regeringspartiet, har mördat sina älsklingar i 

stor utsträckning. Man har inte bara gjort det här i salen utan man har tydligt 

sagt ut i den allmänna debatten att nu måste vi spara och det har drabbat ens 

väljarkärntrupper väldigt tydligt, men man har ändå gjort det för att ta an-

svar. Vad gör centern?  

Alla centerns områden som man har ansvar för i landskapsregeringen till-

låts svälla. Där vill man inte mörda sina älsklingar, de vill att de ska vara kvar 

och man har bara blivit ett intresseparti. Jag är ytterst kritisk till det. Vi i op-

positionen har också fått ta mycket kritik för att vi har varit med om de inbe-

sparingsförslag som vi har varit med om. Det är en tuff debatt, dels här, men 

framför allt ute på fältet, ute bland folk, våra kärntrupper också. Fast vi inte 

skulle behöva, vi är i opposition, vi kan köra på, men vi har ändå tagit det här 

ansvaret. Det här är så pass frapperande att jag vill att utskottet ska uttrycka 

sig om det. Det kommer jag också att föra till omröstning, herr talman! 

Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Ledamot Sundman påstår att centern inte har haft några 

besparingar. Det är bara att titta på näringsavdelningen hur mycket den 

har minskat i storlek på de sista åren jämfört med andra avdelningar. 

Om man inte har reagerat för det är det bäst att titta en gång till. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är flera av de strukturella förändringarna som räkna-

des upp i ordinarie budget för 2010 som inte har genomförts, utan det 

har skjutits på, försenats och inte blivit av. När det gäller näringsavdel-

ningen, avbytare, Guttorp osv. När det gäller trafikavdelningen kör man 

bara på. Vi har en prislapp, 243 000 kostade icke-förmågan där att göra 

inbesparingar. Finansutskottets majoritet t o m är med på den uträk-

ningen. Nog har man problem inom centern att ta tag i de områden som 

ligger en nära. Det är tråkigt. Vi måste alla spara. Var tredje intäktseuro 

har försvunnit. Var tredje! 
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Ltl Jan Salmén, replik 

Herr talman! Ledamot Sundman hör inte vad jag sade, märker jag. Jag 

sade att titt efter vilken avdelning som har minskat mest. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Alla avdelningar har minskat, men där man har lyckats 

allra mest att spara är ÅHS. Där har man lyckats med de sparkrav man 

har haft. Vi har lyckats där, där vi helst inte vill spara. Sedan har vi miss-

lyckats på andra avdelningar med konkreta strukturella förändringar 

som skulle innebär stora intäkter på sikt. Det är en beklaglig utveckling. 

Verkligen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Tack herr talman! Ja, jag reagerar väldigt starkt på det som ltl Danne 

Sundman säger. Centern som ett intresseparti. Om jag tar min egen av-

delning, näringsavdelningen, så jobbar vi oerhört med att göra struktu-

rella förändringar, som vi har i röret och vi kommer, om allting lyckas, 

att kunna privatisera. Det är inte dåligt. Vi har tittat på många olika om-

råden, som jag inte hinner ta i en replik, men att komma och säga att vi 

inte arbetar på vår avdelning för att få ner kostnaderna är faktiskt fel. 

Det gör vi. Vi är den avdelning som har fått spara mest. Samtidigt tittar 

vi också på hur vi ska kunna utveckla övrigt näringsliv. Det är fel att säga 

att vi bara arbetar med jordbruksfrågor. Vi arbetar med hela näringsli-

vet. Det kommer att synas i budgeten. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Vi får återigen höra att vi håller på och jobbar med, vi tän-

ker på, vi jobbar hårt, vi är i röret. Problemet är att röret är för långt. 

Röret är för långt, det tar för länge för sakerna att komma igenom det 

här röret. I rörets beskrivning står det att i år redan skulle avbytarser-

vicen ha reformerats. Det har inte blivit gjort ännu, men det görs väl 

nästa år, men då har vi haft ytterligare ett år där vi har varit tvungna att 

bevilja tilläggsbudget. Så är det med många strukturella förändringar, 

på trafikavdelningen också. Privatiseringar som inte har gjorts, upp-

handlingar som inte har kommit igång. Röret är för långt, herr talman! 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Det handlar om människor, faktiskt, i båda ändarna. Dels 

här inom förvaltningen, men sedan också dem som berörs av service-

nerskärningar. Röret måste vara så långt som det måste vara. Det är 

väldigt lätt att stå i talarstolen och prata på det här sättet, som ledamot 

Danne Sundman gör nu, men när man ska ta i och göra det måste man 

hantera det med försiktighet och det gör vi. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det handlar om människor på ÅHS också, det handlar om 

personal och sjuka människor som har fått stå tillbaka för inbesparingar 

som vi alla har varit med och stött. Där var röret ganska kort, där lycka-

des man ganska snabbt att göra inbesparingar. Det är klart att det berör 
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människor, men man måste vara beredd att det rör människor när var 

tredje intäktseuro försvinner, när samhället måste spara. Det är själv-

klart, det är vi alla medvetna om. Vi får alla ta tuffa diskussioner ute på 

fältet med de människor som det här berör. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Jag känner att vi börjar nå en enighet nu, ledamoten 

Danne Sundman och jag. Vi får alla ta tuffa diskussioner på fältet. Visst 

får vi det. Vi får alla stå till svars för att klumpsumman har minskat med 

26,8 procent på två år. Jag är tacksam för om också oppositionen tar del 

av det aktivt ute i offentligheten och förklarar hur det ser ut. När det gäl-

ler trafikavdelningen, visst vi har inte lyckats fullt ut och det är ingen-

ting jag är stolt över, men nog har vi försökt, det vill jag i varje fall tillstå. 

Att vissa av våra privatiseringar inte har fallit fullt ut ännu är jag den 

första att beklaga men försökt, det har vi verkligen gjort. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! När det gäller trafikavdelningen förefaller det som om 

man har försökt, tänker och jobbar hårt osv., men där verkar regerings-

partierna vara lika goda, jag tänkte säga kålsupare som jag sade härom-

dagen, båda två åtminstone, ha en tyst överenskommelse, vi låter det 

här ske i varje fall. Den ena parten tycker kanske det är trevligt att den 

andra parten får ta felet. Nog hade man kunnat anstränga sig lite där 

också och gjort strukturella förändringar i raskare takt när vi har ett 

parlamentariskt läge, när vi äntligen har understöd för att göra dem. Det 

har inte funnits förut. Man har hela tiden velat köra på med världens 

dyraste fartygsdrift. Visst har man försökt osv., men återigen röret är för 

långt. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Ja, det är så att om vi går till grundpsykologin att man 

dömer alltid andra utgående från sig själv. Det är det som ledamoten 

Danne Sundman gör nu i sitt politiska agerande i förhållande till land-

skapsregeringen. Jag tycker att det är fullständigt oacceptabelt. Jag vill 

verkligen tillstå att vi har försökt på trafikavdelningen och vi har gjort 

också. Vi har gjort fyra, notera fyra ledamoten, fyra turlistnerskärningar 

bara detta år! Det har inte mottagits väl på fältet. Jag är inte stolt över 

det arbetet, men det var det enda sättet att få ner kostnaderna på. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Ja det stämmer precis det, att man dömer andra efter sig 

själv. Min politik går ut på att minska driftskostnaderna. Vi skulle t ex 

bjuda ut hela flottan på management och minska driftskostnaderna och 

ha turerna kvar. Om man inte förmår göra det finns det bara en sak 

kvar: Dra ner antalet turer. Man måste bestämma sig för vad skärgårds-

trafiken är till för. Är det en regional, socialpolitisk respirator, som vi 

ska ha på den här regionen, eller är det för att det ska drivas så mycket 

trafik som möjligt och öka tillgängligheten så mycket som möjligt i skär-

gården. Det är det man måste bestämma sig för först. Ska vi ha en billig 
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drift, då kan vi ha mycket trafik, har vi världens dyraste drift, kan vi inte 

ha så mycket trafik. Saken är ganska enkel. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag vill gärna presentera de tre reservationer som jag också har 

lämnat till betänkandet. Det första var det som jag tog upp i omröstning, 

nämligen huruvida vi skulle lägga till 240 000 euro ytterligare för drift av 

underhåll och vägar. Det är alltså ett VR-moment där det finns två miljoner 

euro för 2010. Momentet är på grund av snöröjningen, som vi har fått höra, 

det stod klart att det blev så här pass mycket dyrare. Vi tycker ändå att ef-

tersom många andra enheter har fått kämpa hårt, bl a hälso- och sjukvården, 

med inbesparingar för att hålla sig inom ramen, så vore det skäl också för tra-

fikavdelningen att titta över sina utgifter. I det här momentet borde det 

kunna gå att göra sådana förändringar i den normala skötseln och driften av 

vägar så att man kan klara sig på en ram på två miljoner. Snart har vi en or-

dinarie budget som kommer igen och på nytt fyller på kontot och där kunde 

man i så fall, eftersom det är ett VR-anslag, gjort de justeringarna. Därför har 

vi föreslagit att momentet skulle utgå. 

Det är också väldigt svårt att få mer information, fast man kontaktar för-

valtningen, vad de här pengarna riktigt används till. Vi har fått den informat-

ionen att trots det tuffa budgetläget har trafikavdelningen ändå investerat en 

hel del i vägmaskiner. Det framgår inte att det har gjorts med pengar från 

drifts- och underhållsbudgeten. Då har jag två frågor: Var kan lagtinget ta del 

i budgeten av att investeringarna ska göras. Enligt budgeten för 2010 ska de 

här två miljonerna användas för normal drift och underhåll. Sedan har land-

skapsregeringen en egen maskinpark, men var framgår det i budgeten att vi 

ska investera, om vi ska investera i den här typen av maskiner och inventa-

rier. Det är en stor brist i vår budgetering om det är så att de här driftsmedlen 

de facto används för stora investeringar. Det är också ganska allvarligt om 

man gör de här investeringarna under ett så pass kritiskt budgetår. Det här 

hoppas jag att antingen finansministern eller trafikministern kan klargöra 

vad som gäller. 

Sedan kommer vi till utgifter för avbytarservicen inom lantbruket. Det här 

är en fråga som jag i dagsläget upplever, efter många långa diskussioner, att 

det finns en ganska stor enighet kring, om vi vill förstå varandra väl. Jag upp-

fattar nog av de höranden som vi hade i finansutskottet, att landskapsrege-

ringen inte till alla delar själv förstod vad det här betyder. Drar man ner avby-

tarservicen nu, som man har för avsikt att göra med en budgetlag i samband 

med budgeten, betyder det att man påskyndar aktivt nedläggningen av de 

små gårdarna. De små gårdarna på Åland är ungefär 20-25 stycken, ungefär 

hälften av de aktiva mjölkgårdarna idag. Då försvinner en volym på 400-500 

kor och det i sin tur har direkta effekter på mejeriverksamheten. Ska man 

klara ut den här ekvationen måste man dra ut inbesparingen över tid så att 

det här inte blir utfallet av den frågan. Man måste då över en omställningspe-

riod i dialog med de här gårdarna, om man är angelägen om att bibehålla 

mjölkvolymerna, dra ner på avbytarservicen i den takt att man också kan er-

bjuda investeringsstöd för dem som är villiga att satsa på mjölknäringen i 
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framtiden. Eftersom den här frågan handlar i huvudsak om mjölknäringen 

har jag i min reservation fokuserat på den, också därför att mjölknäringen är 

den inom djurhållningen som bidrar med mest inkomster till vårt samhälle.  

Det betyder inte, som finansutskottets ordförande var ute efter, att vi på 

något sätt i det här avbytarsystemet vill stänga ute andra djurhållningstyper 

som kött- och biffdjur, får och så vidare. Naturligtvis inte, men vi har fokuse-

rat på mjölknäringen. Det betyder att vi anser att vi i samband med budgeten 

för 2011 måste komma med ett omställningsprogram där de här sakerna 

kopplas samman och går hand i hand så att man inte äventyrar näringen.  

Eftersom det nu var synnerligen oklart vad regeringspartierna ville i den 

här frågan var jag tvungen att reservera mig. Det är helt oklart hur man har 

tänkt. Finansminister Perämaa har gått ut och sagt att den strategi vi har haft 

hittills inom LBU-programmet har varit felaktig, den har inte lyckats fullt ut. 

Nå, då undrar jag, hur ska den nya strategin se ut? Vi vet också att ska man 

göra nerskärningen redan med en budgetlag betyder det att investeringsstö-

den måste komma under en övergångsperiod. Då är det också oklart, kommer 

man att komma med sådana och på vilken nivå kommer det att ligga. Sådana 

besked har vi absolut ingen aning om. Det vore väldigt intressant att få ett 

klarläggande från landskapsregeringen, vad man har för strategi. 

Min tredje reservation gäller sjötrafiken. Utskottets majoritet konstaterar, 

på basen av budgetförslaget som landskapsregeringen har lämnat, att vi på 

flera utbjudningar av mindre entreprenader kan läsa: ”Inga anbud inkom”. 

”Inga anbud inkom”. Då tycker jag att man måste dra någon slags politisk 

slutsats av detta. Det är inte särskilt lyckosamt och framgångsrikt att försöka 

privatisera de här små linjerna. Frågan är om det är värt ansträngningarna. 

Finansutskottet har genomgående sagt att privatiseringar kan göras om det 

visar sig att det bidrar med stora inbesparingar, väsentliga inbesparingar tror 

jag till och med att man har använt i anbuden. Det är väldigt svårt att i siffror 

få klarhet i vad landskapsregeringen menar, vad det här med väsentlig inbe-

sparing egentligen betyder i relation till att ha m/s Doppingen och m/s Vigg-

en i egen drift. 

Det är som sagt svårt att få klart för sig även om finansutskottet har försökt 

titta närmare på det här. Man är ganska hemlighetsfull från landskapsrege-

ringens sida. Det kanske man kan vara av affärsmässiga skäl, men om man 

nu inte kan uppnå en väsentlig inbesparing är frågan om man ska fortsätta 

och hålla på och bjuda ut linjerna.  

Hela incitamentet, åtminstone finansutskottets tidigare diskussioner till 

privatiseringar, har varit att det finns någonting att vinna på det, att det fak-

tiskt finns en inbesparing. Man ska nog vara en stark högerideolog om man 

ska privatisera trots att det blir dyrare. Här finns det en hel del att klargöra.  

Sedan måste man också utgå från, och det är den ekvationen som jag hela 

tiden har haft väldigt svårt att förstå, hur entreprenörerna ska kunna köra vä-

sentligt mycket billigare än vad landskapet själv kan göra, såtillvida entrepre-

nörerna följer arbetstidslag och kollektivavtal. Därav har hittills inte någon 

riktigt övertygat mig om att det faktiskt är möjligt. 

Vi konstaterar i utskottets majoritet att de små privatiseringarna inte varit 

särskilt lyckosamma. Frågan är om landskapsregeringens trafikavdelning, 

som nu är inne i en ganska omfattande förändringsprocess, ska syssla med 

detta desto mera eller om man ska lägga de här små privatiseringarna på is.  
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Frågan är också om skärgården klarar av det. På de här båtarna, Viggen 

och Doppingen som nu är aktuella, jobbar det många skärgårdsbor som i 

dagsläget är allvarligt oroade för sin framtida försörjning. Om man lyckas 

med privatiseringen betyder det också att landskapsregeringen får en över-

lopps personal. Vad ska man göra med den? Omplacera? Har man då nått de 

inbesparingar som var tänkt? Eller ska de sägas upp? Sedan är det lite märk-

ligt, linjen Åva-Jurmo har man sagt i budgeten att ska byggas om till ett lin-

färjepass inom en tre-fem års period, men man ska privatisera den för tre år 

och sedan ska man bygga om den till ett linfärjepass. Det är lite underlig poli-

tik. Det är inte några långa linjer. Det är svårt att förstå, måste jag säga. 

Därför har jag föreslagit i en kläm att försöken för konkurrensutsättning av 

de här små delarna, enskilda delar och linjer, att de upphör i väntan på en 

helhetsstrategi av skärgårdstrafiken och en bolagisering av sjötrafiken. Med 

de resurser som finns på trafikavdelningen måste man verkligen prioritera 

hårt. 

En annan sak som vi har varit lite oeniga om är kortruttsmeddelandet som 

landskapsregeringen ämnar leverera till lagtinget före jul. Mot bakgrund av 

den regionalpolitiska debatt som vi hade i lagtinget i våras anser åtminstone 

jag, att det vore skäl att ta ett lite bredare grepp om skärgårdspolitiken. I 

meddelandet är det givetvis viktigt att trafiken är en bärande del och en avgö-

rande del för en levande skärgård och för att ha en fortsatt fast bosatt befolk-

ning.  

Det vore viktigt att man den här gången tar fram ett dokument som vilar 

på grundliga analyser och som också har en tydlig och klar vision för framti-

den. Då behövs det en utredning om trafikbehovet. Man behöver också göra 

en miljöanalys av det här med kortrutt, vad man menar med det och färj-

passen som då blir kortare. Man ska ha bil, man ska köra ombord, sedan ska 

man stanna och så ska man starta igen och köra en knyck och så ska man 

ombord på nästa färja och köra igen. Miljöperspektivet bör man kanske ta till 

diskussion plus en analys av de investeringar i färjfästen som det innebär. Jag 

tror att vi alla vill lyckas med detta. Det är inte lätt, det vet vi alla, men det 

måste vila på grundliga analyser innan man går vidare. Det är min förhopp-

ning att landskapsregeringen väljer att inte bara på några punkter stuva om i 

det gamla meddelandet som kom 2005 utan att man nu tar tillfället i akt och 

gör det ordentligt. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Ja, ledamot Camilla Gunell, jag har stor respekt för fi-

nansutskottet. Nu talar ledamot Gunell om en fråga som jag undrar var 

hon har fått de politiska signalerna från. Jag har inte varit hörd i finans-

utskottet, jag finns inte med på den listan. Jag kan definitivt säga att jag 

inte kommer att vara med och äventyra mjölknäringen och den typen av 

industri. Jag anser att ledamot Camilla Gunells reservation är byggd på 

helt fel premisser. Varifrån har hon fått de uppgifterna att en nedlägg-

ning av 20-25 mindre åländska mjölkgårdar skulle betyda ett bortfall 

om 400-500 kor och att det skulle vara resultatet av det som vi nu har 

på gång. 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Man får titta på vilka höranden som vi har haft i utskottet 

och där framgår det. Sedan tror jag faktiskt att ordförande Mattsson var 

inne på samma linje. Helt grundlöst kan det inte vara. Mitt intresse är 

hur landskapsregeringen tänker, det är det som är intressant, det är ni 

som har bollen. Hur ska ni göra i den här frågan och få ekvationen att gå 

ihop? Förklara det för mig så behöver jag inte reservera mig framöver. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Jag hade gärna ställt upp i finansutskottet och förklarat 

det intentioner som finns, men jag säger det igen och jag kan åter-

komma senare i ett anförande att den här reservationen är helt fel upp-

byggd. Det finns inte några sådana funderingar att man skulle riskera 

400-500 kor. Varifrån har ledamot Camilla Gunell fått de uppgifterna? 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ja, det är effekterna av om man skär ner avbytarservicen 

utan att erbjuda något annat. Om jag förstått minister Eliasson rätt så 

kommer man att göra det i enlighet med arbetsgruppens förslag. Det är 

det som ligger till grund för den vidare behandling. Man avser att 

komma med en budgetlag till lagtinget i samband med budgeten för 

2011 när man gör förändringen. Det är givetvis okey att göra förändring-

ar i avbytarservicen, absolut. Ska vi spara så ska vi spara där också, men 

man måste göra det över tid, så att man har klart för sig vilka konse-

kvenser det medför. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! I den jordbrukspolitiska frågan har socialdemokraterna 

svängt sig så många gånger nu att man har svårt att hålla reda på nume-

rären av de svängningarna. För några år sedan förde man en livlig de-

batt som ledde till att det fördes en debatt i tidningarna också. Det väck-

tes känslor mot jordbrukarkåren. Socialdemokraterna stod i spetsen för 

den. Nu har man en reservation, nu pratar man om att man ska dränera 

avbytarservicen helt och hållet. Man för fram ett annat förslag att man 

ska fasa ut den för att skapa utrymme för investeringsstöd. Då har man 

väl till slut kommit till att man stöder den linje som landskapsregering-

en för. Vi har sagt att vi ska minska lite på förmånerna till vissa delar för 

avbytarservicen, men ändå trygga mjölkproduktionen på sikt. Skapa ut-

rymme för investeringsstöd. Det är precis det som regeringen för fram. 

Detaljerna och konsekvenserna av en ny avbytarlagstiftning kommer 

förstås givetvis, självklart, i samband med att vi lägger en ny lag. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ja, det är minister Mats Perämaa som har sagt att de stra-

tegier som man har använt sig av förut har varit misslyckade. Nå, då 

undrar man, okey hur ska de nya strategierna se ut så att man når målet. 

Det är också oklart på vilken nivå man kommer att lägga avbytarser-

vicen. Vad jag har förstått innebär den här ramen på 500 000 att de 

landskapsanställda avbytarna fasas ut från 2012, då de övergår i privat 
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regi. Det är enda sättet att komma ner i den ramen. Vill man ha kvar 

dem i landskapets regi kostar det ungefär 50 000-100 000 mer.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! I remissdebatten sade jag att ledamoten Gunell är fram-

stående på att problematisera. Jag hävdar nu att jag hade rätt på den 

punkten. Det är egenskaper som en skicklig oppositionspolitiker ska ha 

och det ska man ha full respekt för. Nu har det problematiserats och 

problematiserats från socialdemokraternas sida och landskapsregering-

en ska förstås i den här rollen komma med lösningar. Det kommer vi att 

komma till när vi lägger ett budgetförslag där nivån på investeringsstöd 

finns. Det är då det är tid för det. När vi lägger fram ett förslag till avby-

tarservicelag kommer vi att redogöra för konsekvenserna av den. Varför 

ska vi stå här några månader på förhand och prata om det som ska 

komma sedan. Det är att problematisera. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det är varken att problematisera och det är inte heller på 

fel tidpunkt. Det säger ni alltid, det är alltid på fel plats och på fel tid att 

säga saker. Det är det att landskapsregeringen själva i sitt budgetförslag 

säger att man har för avsikt att förändra avbytarlagstiftningen enligt den 

modell som arbetsgruppen föreslår. Ja, precis. Därför är frågan aktuell 

här och nu. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Ja, jag har tillika som minister Eliasson stor respekt för fi-

nansutskottet så man får väl vakta på orden. Jag skulle vara intresserad 

av att ta del av den reservation som ledamoten Camilla Gunell har angå-

ende små privatiseringar, där man ifrågasätter om de här små privatise-

ringarna är en framgångsrik väg. Det skulle vara intressant att ta del av 

hur ledamoten definierar små privatiseringar. Jag tycker och hela land-

skapsregeringen tycker att små privatiseringar är en god väg. Vi har haft 

det i skärgården. I 12 års tid har vi haft privat tonnage som har varit i 

trafik mellan Kumlinge och Enklinge och som varit i trafik mellan 

Lappo, Asterholma och Torsholma. Det har fungerat alldeles utmärkt 

om jag får säga det själv. Det är småtonnage och små privatiseringar. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Det håller jag med om, jag tror att det har fungerat alldeles 

bra. Däremot har vi fått en budget av landskapsregeringen där det på 

flera punkter står: ”Inga anbud inkom”. ”Inga anbud inkom”. Då blir 

min fråga, vad drar man för slutsatser av det? Jag har förstått att mi-

nister Thörnroos’ analys av det hela är att man måste försöka igen och 

att man måste försöka på ett bättre sätt. Man måste skapa sådana an-

budshandlingar, som någon ska tycka att är attraktiva att bjuda på. Är 

det rätt tid och rätt plats att göra det nu, särskilt med linjen Åva-Jurmo, 

som om en bara kort tid ska byggas om till ett linfärjepass? Är det värt 

den möda, energi och alla dessa anbudshandlingar och kompetens som 
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krävs och arbetstimmar för att få det gjort, för en kortsiktig privatise-

ring. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Jag vill vara tydlig med att för landskapsregeringen är pri-

vatisering inget självändamål. Vi konkurrensutsätter linjer därför att vi 

tror att det finns ett ekonomiskt incitament där som vi tycker att är vik-

tigt att ta tillvara. Vi konkurrensutsätter linjer därför att vi vill ha en le-

vande skärgård. Vi vill helt enkelt ha mera trafik för samma pengar, eller 

ännu bättre, mera trafik för mindre pengar. Det är därför vi konkur-

rensutsätter. Vi skapar inte anbudshandlingar, det är att raljera. Vi följer 

EU:s regelverk. Exakt, EU:s regelverk för upphandling är det som land-

skapsregeringen följer. När det gäller driften av cafeterian på Gudingen 

var det ett nytt djärvt grepp, men det gör vi om och vi gör det tillsam-

mans med handelskammaren. Samma sak när det gäller Åva-Jurmo-

linjen. Där var det en totalentreprenad, nu gör vi en driftsentreprenad. 

Vi gör om och vi gör det bättre. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ja, man får gärna skylla på mig, men det är också faktiskt 

majoriteten i utskottet med ledamöter från centern och liberalerna, som 

konstaterade att det här kanske inte var så lyckosamt. Kanske regering-

en istället borde lägga sin fokus på ställen där det verkligen finns pengar 

att tjäna. Då har man nämnt extern management av större delar. Jag vet 

att tidigare åtminstone har trafikministern haft den uppfattningen att 

stamlinjerna ska vara i landskapets regi. Ja, jag vet inte vad man ska 

göra i det här skedet. Ni får väl hålla på med det som ni håller på med, 

men föga framgångsrikt verkar det vara. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Vi fortsätter med privatisering då. Ledamot Gunell var 

orolig över att det blir överloppspersonal vid privatisering. Det behöver 

det nödvändigtvis inte bli. En privatentreprenör behöver också personal. 

Det finns möjlighet att söka jobb hos annan arbetsgivare. Skulle det bli 

så att det blir någon överlopps som man inte kan placera, så kan man de 

facto säga upp personal om arbetet försvinner. Det är en godtagbar or-

sak. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Sådana uppgifter har vi inte fått i utskottet. Det är kan-

hända frågan om personal som inte är så lätt att omplacera. Det vet jag 

inte. Om arbetet försvinner finns grunden för uppsägning. Precis. Det är 

därför de här människorna som jobbar ombord känner sig väldigt oro-

ade för sin framtid och sin försörjning. Särskilt komplicerat blir det när 

man vet att privatiseringen ska göras för en kort, kort tid, för sedan ska 

det komma en linfärja på samma pass. 
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Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Det gäller väl inte privatisering av en linje, utan små-

ningom tänker man väl mera. Jag tror att man inte behöver vara så oro-

lig, det kommer säkert att finnas arbete för dem också. På linfärja bl a, 

kanske inte för en högutbildad, men det kommer att finnas arbete inom 

de övriga linjerna. Det finns pensionsavgångar där också. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Nå, då får väl Ulla-Britt Dahl åka ut och berätta det för 

dem så kanske de känner sig tryggare. Nog är jag lite förvånad att höra 

det från en person som tidigare har jobbat med fackliga frågor. Att man 

tar så lättvindigt på den här typen av anställningar och rättigheter man 

har som anställd. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! För var gång som vi i utskottet hör om de här privatise-

ringarna, hur folk kommer och berätta det ena och det andra och så ser 

man hur dollartecknen börjar snurra runt bordet och det låter väldigt 

bra, men jag är illa rädd ändå. Man skapar någon sorts mjölkko, skär-

gården blir en förlorare. Jag är väl lite udda inom regeringsblocket för 

jag kan inte anse något annat än att det är den här bolagiseringen, som 

vi måste få för annars ställer vi till det för oss. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ja, jag nämner också bolagisering som ett steg vidare på 

vägen. Jag vet att det är en svår fråga också inom regeringsblocket, man 

vet inte riktigt hur man ska gå fram med det här. Ledamoten Torsten 

Sundblom är ju en av dem i finansutskottet, som har stött skrivningarna 

om att det inte verkar så framgångsrikt med de mindre delprivatisering-

arna och att man också från den sidan ser att man borde syssla med 

någonting annat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Jo, jag låter dem passera för de måste självdö, det har hål-

lit på så många år. Privatiseringsdebatten måste självdö, man måste 

komma underfund med att det inte går att komma vidare. Kommer man 

vidare och kan göra en bra trafik, är det okey. Ärligt sagt tror jag inte på 

det själv, men man måste låta dem få försöka tills det självdör. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ursäkta mig ledamot Sundblom, men jag har inte samma 

åsikt. Om man ser att det här är dött lopp ska man fortsätta springa och 

springa och springa då? Ska man ödsla resurser dag ut och dag in på 

någonting man vet att inte kommer att lyckas? Särskilt om man har vä-

sentliga inbesparingar i sikte med det man håller på med? Jag skulle 

sluta springa i den riktningen och faktiskt ta en ny färdriktning och ett 

helhetsgrepp. Jag tror att en bolagisering är nödvändig.  
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Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Torsten Sundblom 

Herr talman! Först tänkte jag fortsätta på replikskiftet med ledamot Gunell. 

Det är ju så att det i alla dessa bänkar har det under 20-30 år pratats om pri-

vatisering. Man började 1990-91 eller när det nu var. Man har inte kommit så 

långt ännu att man har kommit underfund med att det inte bär sig. Därför är 

det så att det måste självdö, det lönar sig inte att slå emot hela tiden. 

Herr talman! Om jag får gå vidare så var det flera som var kritiska till för-

säljningen av Fastighets Ab Godby Center här i remissen. Finansutskottet 

omfattade att aktieinnehavet avyttras. Bland liberalerna ser vi att det skulle 

vara positivt med en försäljning. För utvecklingen av området som hör till 

Godby Center är det säkert bra att det kommer in en ny majoritetsägare. Det 

är möjligt att bygga om eller riva den s.k. Godmansdelen som är dåligt un-

derhållen. Det torde också vara möjligt att höja byggrätten. I den liberala 

gruppen hoppas vi att det ska komma en ny ägare med nya idéer som vill ut-

veckla området till nytta för Godby och därmed också för hela norra Åland.  

Herr talman! Utskottet konstaterar att det inte har varit framgångsrikt att 

göra små delupphandlingar inom skärgårdstrafiken. Min tanke efter höran-

det i utskottet är att det finns en övertro av att om trafiken bjuds ut och upp-

handlas i någon form så blir det automatiskt billigare. Nej, det är bolagisering 

som är det bästa alternativet och jag ser ingen anledning att ändra mig på den 

punkten. En rekommendation skulle jag vilja ge till regeringen. Ta vara på de 

sparförslag som lämnas från fartygen. De är bra för både arbetsmiljön och för 

budgetutfallet. 

Herr talman! Att snöröjningen blev dyrare än beräknat var Kung Bores för-

tjänst. Utskottet konstaterar att dessa kostnader var kända tidigt under året. I 

den liberala gruppen anser vi att när man blir varse att en överskridning är 

att vänta borde man vidta åtgärder inom övriga delar av vägunderhållet för 

att minimera överskridningen. Det var inte bra att låta det rulla på som om 

ingenting hänt.  

Jag vill ge en hälsning till trafikministern. Det finansutskottet har skrivit i 

flera budgetbetänkanden bör läsas både en och två gånger. Tack herr talman! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Ltl Sundblom säger att det inte finns några lyckade exem-

pel på privatiseringar. Det finns ju ett jättelyckat exempel, nämligen m/s 

Grisslan, som enligt den opartiska granskning, som landskapets egen in-

terna revision gjorde, blev 24 procent billigare i drift. Nu var det ett ex-

tremt bra exempel där det var väldigt entusiastiska entreprenörer, men 

någonstans mellan det spannet rör det sig om, om man driftsprivatiserar 

ett fartyg eftersom man kan driva det på ett så pass billigare sätt. 24 

procent, det är väl lyckat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Den där saken kommer vi inte att vara eniga om. Vi har 

diskuterat den, men vi har inte samma åsikt i det fallet. 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Inte behöver man ha någon åsikt om det. Det står svart på 

vitt i en revisorsrapport där man har räknat på vad kostnadsskillnaden 

var mellan egen regi och den privata drift, som Kumlinge skärgårdstra-

fik i det fallet, stod för. Skillnaden var 24 procent. När man tog tillbaka 

fartyget och gjorde en massa onödiga reparationer för att få det att 

framstå att man hade kört ner fartyget, är en annan sak. Den tjänsteman 

som stod för de besluten finns inte längre i förvaltningen. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Det som måste göras efter den driftsprivatiseringen, de åt-

gärderna, borde också ha räknats in i priset. Det blir lite annorlunda då. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Ledamoten Sundblom säger att han måste få bevis på att 

privatisering av skärgårdstrafik kan vara lönsam förrän han kan gå med 

på det. Jag hade också exemplet med Grisslan, jag var med på den tiden 

mycket ingående och kunde kontrollera beräkningarna, som gjordes ef-

ter fem års försök. Som utbildad företagsekonom vill jag säga att det 

även ingick kapitalkostnader i de beräkningar som gjordes. Det var en 

professionell beräkning som gjordes. Om ltl Sundblom är bättre ekonom 

och säger att han inte tror på det må han ha den uppfattningen.  

Jag ber honom titta på statens verksamhet i Åbolands skärgård där 

man har åtskilliga linjer privatiserade. Delvis beror det på turlisteför-

ändringar, men deras uträkningar säger att driftskostnaderna har gått 

ner åtskilligt per transportkilometer. Exempel finns. Vi har också en del 

vajerfärjor som visar samma resultat. Hur mycket exempel vill Sund-

blom ha förrän han tror på den ekonomiska vetenskapen. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Det är klart att det finns exempel som är bra och det ska 

man inte säga emot. Det som är det dåliga exemplet är Grisslan-

historian, när man t ex förde in motorblocken till verkstaden, orenove-

rade, det hette att de var renoverade. Maskinen var nerkörd när den 

kom tillbaka och behövde stora remonter. Allt det här ska räknas in. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Vad som är orsak och verkan i de sammanhangen så må vi 

tvista om, men jag vill påstå ändå att utredningen som gjordes av kun-

niga ekonomer var korrekt. Att försöka, som man har gjort i flera år, på-

stå att det inte stämmer och hänvisa till kolvarna och annat är inte tro-

värdigt. Faktiskt inte.  

Överhuvudtaget i mina personliga diskussioner med kollegan Sund-

blom har vi varit överens om att vi har överstora kostnader i den 

åländska skärgårdstrafiken. De borde användas till att ha en bättre trafik 

eller att tillse att den nu goda trafiken kan bibehållas. Det har vi varit 

överens om och då kan man inte säga att det sköts rationellt nu. Hur ska 

man då få ändringar i avtalen på annat sätt än att åtminstone delprivati-

sera för att få avtalen på en rimlig nivå? 
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Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Jag sade att man skulle ta vara på de sparförslag som 

kommer från båtarna. Det ska man göra och det var dem jag brukar 

prata om när jag pratar med ledamot Jansson. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Vi behöver inte dyvla så mycket om de goda exemplen, 

men de finns. Ledamoten Sundblom argumenterar utgående från sin 

tro, han lägger inte fram några konkreta exempel på att det skulle bli 

sämre med privatisering. Jag tycker inte att det är knäckfrågan utan 

knäckfrågan är under de elva år jag har funnits med i salen, att det inte 

har funnits en politisk ordentlig vilja att göra goda upphandlingar, lång-

siktiga med de avtal som behövs för att få privatiseringen att fungera. 

Därför gladde det mig när vi var i en budgetdiskussion med centern och 

liberalerna, särskilt finansminister Perämaa och Veronica Thörnroos, att 

nu fanns det en möjlighet att politiskt enas om att göra privatiseringar. 

Då bör vi ge det en chans istället för att säga som finansutskottsmedlem, 

jag tror och jag tycker. Ge det en ordentlig chans och så får vi resultaten 

när upphandlingen är gjord. Det känns lite som om ltl Sundblom pratar 

i egen sak. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Jag kanske är lite udda på det viset att jag sitter och håller 

på bolagiseringen. När finansutskottet ställer frågor om vissa specifika 

saker, hur ska man kunna ändra på den saken och den saken, så får man 

till svar: ”Jo, det här är småsaker bara”. Då vet man. Det finns papper 

från arbetsskyddsmyndigheten, det finns papper från alla möjliga ställen 

som säger att det här inte är möjligt. Ja, då flyter det rätt ut. Det är på 

grund av det som jag säger vad jag säger. 

Ltl Jörgen Strand, replik 

Herr talman! Fortfarande uppfattar jag en politisk vilja från ministrarna 

Perämaa och Thörnroos från den förhandling vi hade, vilket också resul-

terade i budgetskrivningar, tydligt vad man skulle göra. Även om man 

kört på grund och på grund av tidsbrist inte kommit i mål med det, men 

tro är att de här personerna kommer att reda ut det här. Då får vi facit. 

Varför ska vi säga nej och börja med något samhällsbolag som inte blir 

transparent för medborgarna ens, det begriper jag faktiskt inte. Fina, 

goda anbudshandlingar på lång sikt då är jag säker på att vi får en billi-

gare drift. För mig är det viktigaste att vi får en bra trafik till minsta 

möjliga penning, inte som nu, dålig trafik med indragna turer till största 

möjliga penning. Det är det som är en konsekvens av ltl Sundbloms 

förda politik. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Varför har jag accepterat det som står i röda boken för att 

privatisera. Kan man göra det billigare och bättre gör man det. Jag har 

accepterat det, men jag blir bara mer och mer övertygad för varje gång 

att det håller på och går åt fel håll. 
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Talmannen 

Replikskiften är därmed avslutade. 

Ltl Mika Nordberg 

Herr talman! Jag ska upprätthålla mig på trafikområdet. Redan för flera år 

sedan sa vi att vi kommer att stå inför det faktum att pengarna kommer att 

börja sina i landskapets kassa. Där är vi idag. Vi sade också från obundens 

samling att vi kommer att ställas inför det faktum att ska vi göra nerskär-

ningar i sjukvården eller i skärgårdstrafiken.  Där är vi idag. Vad har hänt. Jo, 

sjukvården som servar 100 procent av Ålands befolkning har lyckats skära 

ner i sina utgifter, skärgårdstrafiken som servar 10-20 procent av Ålands be-

folkning har inte lyckats dra ner. De facto bidrar 100 procent av Ålands be-

folkning till skatteintäkterna, som ska bekosta dessa två. Märk väl sjukvården 

betalas till 100 procent av ålänningar och 100 procent använder sjukvården. 

Skärgårdstrafiken betalas till 100 procent av ålänningar, men nyttjas av 20 

procent.  

Jag tycker att det är rimligt att även icke skärgårdsbor får ha en åsikt och 

en uppfattning om skärgårdstrafiken. Att ständigt i tilläggsbudgeter komma 

med tilläggsanslag till skärgårdstrafiken är inte bra. Olika skärgårdsnämnder 

och andra har inte samma intresse att bidra till inbesparingar när man vet att 

när det blir tilläggsbudget så kommer det extra pengar. Då är inte moti-

veringen lika hög att komma med konstruktiva idéer att få ner kostnaderna.  

Från obunden samlings sida har vi tittat på problemet med dyra kostnader 

i skärgårdstrafiken. Vi tog tidigare fram ett förslag som handlade om kombi-

katamaraner som skulle kunna sättas in som provtrafik. Den här provtrafi-

ken, som man hade kunnat göra, är inte möjlig längre. Däremot tror jag att vi 

måste sätta in det på ordinarie trafik. En kombikatamaran idag kan göra 

samma jobb som dagens tonnage dubbelt fortare och hälften billigare.  

Talar man sedan med skärgårdspolitiker så kommer de med mothugg. 

Många gånger undrar jag om de går för fort eller om det ryms för lite trakto-

rer. Varför? Snabba kommunikationer ut till skärgården är a och o för att få 

ett livsbringande skärgård där folk kan bo och leva. Vill man göra skärgården 

attraktiv, få in flera inflyttare, måste vi korta ner avstånden mellan fasta 

Åland och skärgården. Det görs genom kortrutter och snabbare transportvä-

gar.  

Jag vill ytterligare, herr talman, nämna det som kom fram i remissdebatten 

från trafikminister Veronica Thörnroos. Hon nämnde i en replik att passa-

gerartrafik till östra hamnen är på antågande till nästa sommar. När jag 

hörde det här första gången trodde jag att det inte kan vara sant. Tittar du på 

resesträckan Långnäs-Mariehamn, att köra den med en båt betyder dubbelt 

längre restid jämfört att åka den med buss. På en buss behöver du en chauf-

för, på en båt behöver du två, alltså dubbelt högre lönekostnader. Tittar du på 

investeringskostnaderna har du dyrare investeringskostnader för en båt, ett 

fartyg jämfört med en buss. Tilläggas kan att du fortfarande har ett behov 

under ett visst antal månader att ha bussen, för en båt kan inte trafikera året 

runt till Östra hamnen. Tittar vi sedan på miljöaspekten så har vi fem gånger 

högre bränsleförbrukning att transportera människorna med båt till Östra 

hamnen jämfört med buss.  

Några praktiska saker. Vi har en bro över Lemströms kanal, ska den öpp-

nas i tid och otid när båten är försenad och på väg in till Östra hamnen, eller 
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ska vi ha trafik som dånar in genom Rödhamnsfarleden, som är en av de mest 

besökta gästhamnarna under sommarmånaderna, med tanke på den tidigare 

debatten om turist-Åland.  

Finns det faktiskt en majoritet för det här projektet om passagerartrafik till 

Östra hamnen i centern och hos den liberala gruppen? Jag är mycket tveksam 

till det. Trafikavdelningen och trafikminister Veronica Thörnroos bör satsa 

energi på att få ner kostnaderna istället för dessa huvudlösa projekt. Tack 

herr talman! 

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Herr talman! Ledamot Nordberg ger lite fel signaler om skärgårdsbor-

nas kostnader i skärgårdstrafiken. Vi är 10-20 procent av Ålands befolk-

ning och ska ha så väldigt stora kostnader. Titta på turlistan nu för på 

fredag går vinterturlistan in som ska serva skärgårdsborna. Under hela 

sommaren har man haft en väldigt dyr trafik, men det är inte för skär-

gårdsbornas behov. Det är tillgängligheten till skärgården som Åland 

marknadsför för hela Åland, som tar stor del av kostnaderna. Det är inte 

skärgårdsborna som står för alla kostnader. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Vi kan inte gå in här i debatten på enskilda turer som tra-

fikerar och inte trafikerar. Vi måste se på skärgårdstrafiken som en hel-

het. Där ser vi att i ett tidigt skede gick vi ut och försökte få en debatt 

med sådana som har med skärgårdstrafiken att göra, praktiska använ-

dare etc., för att få igång en diskussion där det kan komma initiativ till 

inbesparingar. Inga initiativ till inbesparingar har inkommit förutom 

från ledamot Sundblom, som var inne på att förslag till inbesparing har 

inkommit från viss färjpersonal. Annars har de lyst med sin frånvaro.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Ledamoten Mika Nordberg ställde en retorisk fråga från 

talarstolen om man ska eller om man ”har rätt att uttala” sig om skär-

gårdstrafiken. Alla ska uttala sig om skärgårdstrafiken. Den åländska 

skärgården tillhör oss alla och den är lika viktig som landsbygden och 

staden är för att bilda helheten Åland som vi alla sist och slutligen är 

ganska stolta över.  

När det gäller kortrutten kommer jag självklart att också ta del av le-

damot Mika Nordbergs synpunkter. Jag vet att han har många goda och 

konkreta förslag.  

Avslutningsvis vill jag säga att min målsättning om att få persontrafik 

direkt från skärgården till Östra hamnen möjligen är en vision, som 

kommer att stupa på att det är för dyrt eller att det miljömässigt inte är 

försvarbart osv. Men ledamoten Nordberg, låt mig ha den visionen tills 

jag har motbevisat mig själv om att den inte fungerar. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Att ha visioner är helt okey. I remissdebatten framkom 

det, om jag inte missminner mig, att i ett replikskifte med ltl Barbro 
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Sundback sade minister Thörnroos att en sådan trafik är inplanerad till 

nästa sommar. Det var det som gjorde att jag reagerade på det här viset. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Det är min målsättning att få till stånd en trafik med lätt ton-

nage. I den bästa av världar önskar jag att den kunde gå in till Östra 

hamnen. Det skulle vara ett läckert koncept, om uttrycket tillåts. Att 

stiga på här i Östra hamnen och sedan stiger du av i Lappo t ex eller As-

terholma. Det är möjligt at det inte låter sig göras på grund av trafikbe-

gränsningar, tonnage, miljöhänseende, på grund av logistiska problem. 

Det är det vi arbetar med och vi kommer att förelägga ett förslag till lag-

tinget som lagtinget har möjlighet att ta ställning till, förstås. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Talman! Angående lätt trafik med endast persontransporter till Östra 

hamnen så kommer det nog att falla på den ekonomiska olönsamheten i 

det. När det gäller lätt trafik bör man titta på det förslag som vi har läm-

nat tidigare, nämligen kombikatamaraner, som dels har samma effekter 

som den lätta trafiken har, men de har möjlighet att ta med sig viss 

mängd personbilar, paketbilar, nyttotrafik ut till skärgården. Som jag ser 

det så ska de tonnaget serva skärgården, svänga i Långnäs från norra 

rutten, gå ut till södra rutten. Det är precis som flygplan, flygplan är till 

för att vara i luften inte att stå på marken. Samma sak med lättonnage, 

den ska vara ute och snurra i skärgården. Ge en bra service dit, inte köra 

in till Mariehamn. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag måste lite värja mig mot det angreppssätt som de 

obundna har i form av ett anförande från ledamoten Nordberg. Det är 

inte hedersamt för landskapsregeringen att vi måste äska om tilläggsan-

slag för sjötrafiken, som är till för skärgårdsborna och för turister som 

ska nå skärgården. Att på det här sättet medvetet polarisera, att prata 

om 100 procent av den åländska befolkningen och sedan skärgårds-

borna, en medveten polarisering och sätta befolkningsgrupper emot 

varandra, är inte heller särskilt hedersamt för ett parti av den digniteten 

som de obundna förstås är. Det värjer jag mig mot helt enkelt. 

Vad gäller försökstrafik med lätt tonnage har inte den frågan diskute-

rats i landskapsregeringen. Jag återkommer i nästa replik. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Jag tycker inte att det handlar om ett angrepp utan tvär-

tom är det väldigt många gånger när den här infekterade frågan om 

skärgårdstrafiken tas upp, så blir det ofta väldigt hätskt ifrån de politiker 

som representerar skärgården. Det kommer just i samband med detta 

att man vill polarisera, men vi har ett faktiskt problem som vi vill belysa. 

Det är väldigt svårt att belysa ett faktiskt problem utan att lyfta det på 

bordet. Då kan det uppstå obekväma situationer, mycket riktigt. 
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Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Varför inte diskutera konkreta förslag, som det som 

obundna har lagt om lätt tonnage. Det är ett seriöst sätt att föra politik, 

men att inleda med den här polariseringen, som jag uppfattar det, är 

helt enkelt inte bra. Det skadar skärgårdsborna om politiska partier be-

driver debatten på det sättet.  

Nu till försökstrafik med lätt tonnage. Vi har inte diskuterat frågan i 

landskapsregeringen och jag uppfattade, som trafikministern sade, att 

det var en vision. Inte jag heller ser möjlighet till att lätt tonnage ska gå 

in till Mariehamn. Dels strider det absolut mot kortruttstänkandet och 

dels får vi ett parallellt system med busstrafik. Då skulle det bli två av 

landskapet stödda trafiksätt som går parallellt. Det håller inte helt en-

kelt. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Orsaken till varför jag ville komma med det inlägget som 

jag kom, var att det har stött på visst motstånd från skärgårdspolitiker, 

med kombikatamaraner etc. Ifrån landskapsregeringens sida tycker jag 

mig inte ha varken sett eller hört att någonting skulle ha gjorts konkret i 

praktiken för att förverkliga kombikatamaran, den lätta trafiken. Det jag 

nu får höra är att vi ska ha en persontrafik direkt intill Östra hamnen. 

Det är det som trafikministern levererade, det stod i de åländska tid-

ningarna. Det var det som fick mig att säga vad jag har sagt. 

Talmannen 

Replikväxlingarna är därmed avslutade. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Frisinnad samverkan, Ålands stabila moderater, har i samband 

med remissen sagt sitt om tilläggsbudgeten och det finns egentligen ingenting 

nytt i finansutskottets betänkande som förs fram, men det kan vara värt 

några kommentarer i alla fall på några punkter trots det, så jag ska kortfattat 

göra det. Det första gäller resonemanget under 39.10 om avräkningsgrunden. 

Tillsammans med vtm Gunnar Jansson och några till har vi tagit för oss i den 

parlamentariska självstyrelselaggruppen att driva information i Helsingfors 

för vår sak, när det gäller en utvecklad självstyrelse. Det projektet baserar sig 

på att vi inte är ute efter mera pengar. Det är det huvudsakliga motståndet 

mot den åländska självstyrelsen, att den kostar Finlands skattebetalare väl-

digt mycket. Att det inte stämmer är en annan sak, det är få som förstår det 

faktiskt. Då är det kanske inte läge nu att komma och begära mera pengar när 

vi har det här projektet.  

Den här diskussionen är lite kontraproduktiv. Däremot har vi i sakfrågan 

haft självstyrelselagen med oss sedan den trädde i kraft 1993. Varje land-

skapsstyrelse och regering har haft det på sitt bord och man har fört de här 

diskussionerna med statsmakten om att vi borde se över det här i enlighet 

med självstyrelselagens bestämmelse. Ingen har haft någon framgång och att 

just nu i det här skedet, när vi faktiskt försöker få en ny självstyrelseregim på 

Åland, eller system, är inte riktigt rätt tajmat. 

Det andra jag ville säga är på samma sida, 46.01.23 Utvecklingsprojektet 

för Ålands gymnasieskola. Det är bra att finansutskottet också håller med om 

tilläggsresursen, som man behöver. Vad jag förstår så behövs den redan un-
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der hösten sannerligen. Vi önskar landskapsregeringen lycka till med pro-

jektet och hoppas att ni hinner förverkliga det här inför 1.8.2011, som vi nu 

äntligen har kommit överens om och att den framgången inkluderar åt-

minstone huvuddelen av avtalsfrågorna.  

Sedan kommer jag snabbt över till trafikavdelningen där utskottet konsta-

terar att det inte varit framgångsrikt att göra små delupphandlingar inom 

skärgårdstrafiken. Det här konstaterar egentligen landskapsregeringen själv i 

sin framställning till tilläggsbudget. Det här är bra skrivet och det är illa att 

man har gjort på ett sådant sätt att man har misslyckats. Jag hoppas verklig-

en att man gör på ett sådant sätt, att man anpassar sitt agerande till mark-

naden så att anbuden blir attraktiva för marknaden att lämna in på basen av 

det underlagsmaterial som landskapsregeringen nu framöver går ut med. Vi 

har för många dåliga exempel på att man från offentlig sektor inte har lyckats 

utforma upphandlingsmaterialet och lägga upp systemet på ett sådant sätt att 

det blir attraktivt. Då blir resultatet också dåligt. Då kan man få den känsla 

som ltl Sundblom har i sitt hjärta, att det här är någonting som man får slå 

huvudet blodigt mot väggen tio gånger och sedan slutar man per automatik. 

Världen ser inte ut så här. Se hur det ser ut i Sverige när det gäller privatise-

ringar och upphandlingar, se hur det ser ut i Finland, se hur det ser ut i resten 

av världen. Nog måste vi väl klara det på Åland när vi är gamla företagare. 

När det gäller bolagiseringen har vi i vår grupp kommit till att det förordar 

vi inte när det gäller skärgårdstrafiken. Det är ett sätt att göra skärgårdstrafi-

ken ännu mera ogenomskinlig än vad den är idag. Man gömmer den i ett 100-

procentigt ägt landskapsbolag där man fattar de politiska besluten som är er-

forderliga för verksamheten och insynen är minimerad. Då är det bättre att 

göra det till en särskild offentlig förvaltning. Då har man fortfarande genom-

skinligheten kvar, inte lika hög som idag, men i alla fall kvar.  

Nej, vi förordar definitivt en Bear Boat-charter modell inkluderande fak-

tiskt personalen också så att våra anställda ges möjlighet att få anställning i 

den nya verksamheten. Det ger fulla möjligheter för de här bolagen att med 

fackförbunden föra de erforderliga resonemangen. Då kan man så små-

ningom jämställa den här trafiken med annan sjötrafik, med annan redar-

verksamhet. Det vore sannerligen på tiden, det har jag sagt så många gånger 

från den här talarstolen att är enda sättet och det tror jag att landskapsrege-

ringen håller med om.  

Det enda sättet att upprätthålla en hög servicenivå för skärgårdsborna är 

att man får ändring i avtalen. När det inte går på annat sätt måste man ta till 

privatiseringen. Man kan också säga som kollegan Danne Sundman sade att 

bjud ut allt för att säkerställa servicenivån för skärgårdsborna. Jag kan tänka 

mig att man gör som landskapsregeringen föreslog i ordinarie budgeten att 

man tar det successivt, men på ett attraktivt och snyggt sätt. Det är tillräckligt 

nämligen för att få till stånd, få igång samtal med facken om rimliga avtal. 

Det är klart att det viktiga är när det gäller den här höga kostnadsnivån att i 

första hand få ner övertiden, det är ju den som är extremt dyr i den här sek-

torn. Det är säkert världsrekord. Det är inte bara en avtalsfråga, utan det är 

också turliste- och andra frågor. Huvudsakligen har min bedömning genom 

åren varit att det är en avtalsfråga. Avtalen innehåller mycket annat också, 

som inte finns i den övriga sjöfarten, det enda stället som det fanns förut var i 

en del av rikets skärgårdstrafik, men där är det också borta. Det är blott 

Ålands landskapsregering som sliter med de här avtalen. Mina goda vänner 



  

476 

inom Finlands sjömansunion kommer säkert att förstå det här, alldeles sär-

skilt om vi tvingas till att privatisera, ur moderat synpunkt tvingas man väl 

aldrig till att privatisera, men kanske vi här på Åland.  

Ytterligare vill jag stöda de gemensamma reservationerna när det gäller 

48.30.22. Andra har sagt redan alla klokskaper om det och utskottet skriver 

själv på ett sådant sätt att man inte kan acceptera den här budgetöverskrid-

ningen. Eftersom vi alla vet att det var ett anslag som var långt över en miljon 

hade man kunnat vidta de här åtgärderna. Jag tror att man kan vidta de här 

besparingsåtgärderna inom ramen för det här anslaget under de två och en 

halv månad som är kvar av det här året. Jag har sett att man brukar använda 

en stor del i slutet av december och början av januari förut.  

Avslutningsvis, herr talman, när det gäller reservationerna vill vi uttala 

vårt stöd, förutom för den gemensamma motionen, även för ltl Danne Sund-

mans punkt 4 när det gäller den ekonomiska politiken. Det är en förståndig 

skrivning som han föreslår för oss. Sedan är vi lite oklara om 1 punkt om 

Godby center, men vi förstår att intentionen är den att ett nu presumtivt 

mycket lågt värde på de här aktierna, genom de här åtgärderna som Sundman 

föreslår, ska fås att stiga, det blir ett attraktivt paket. Det har att göra med det 

jag diskuterade om skärgårdstrafikens privatisering också, det måste bli ett 

attraktivt försäljningspaket och därför måste man göra någonting åt det håll 

som ltl Sundman gör, skapa ett incitament för investerare att gå in här. Vi är 

lite osäkra på om de här formuleringarna är de bästa, men det är åtminstone 

åt rätt håll så vi är antagligen beredda att stöda den också, men nog inte de 

andra. 

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Herr talman! Ledamot Roger Jansson förordar någon princip av annan 

sjötrafik som jag inte riktigt vet vad innebär. Fungerar inte det så är det 

privatisering som gäller. Det är väl det som landskapsregeringen håller 

på med idag. På 1990-talet då frisinnad samverkan satt på trafikmanda-

tet privatiserade man m/s Grisslan så ledamot Roger Jansson borde 

vara insatt i vad privatiseringen ger. Jag undrar därför nu om ledamoten 

Jansson kan ge några råd till landskapsregeringen, som kan hjälpa dem 

på väg mot privatiseringsupphandlingen. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Utgående från Grisslan-exemplet kan jag inte göra det, ef-

tersom det inte var någon bra upphandling. Trots att det inte var någon 

bra upphandling och någon bra uppföljning från trafikavdelningen på 

den tiden visar ändå revisionsrapporten en god ekonomisk vinst av den. 

Sedan förs det en diskussion kring reparationerna som stör totalbilden 

av helheten. Man måste läsa revisionsrapporten och konstatera att kapi-

tal- och reparationskostnaderna ingick i den kalkylen som de gjorde.  

Mitt råd till landskapsregeringen, det var bra att ledamot Sjöstrand 

tog upp den frågan, är faktiskt att vända sig till rederiföreningen och få 

råd när det gäller upphandlingar. Ålands handelskammare med dess 

duktiga personal känner jag väl, men där har man ingen erfarenhet av 

sjötrafikupphandlingar överhuvudtaget. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Nu minns jag inte exakt hur det var med Grisslan, men jag 

kommer ihåg hela processen. Min bestämda uppfattning är att åt-

minstone totalkostnaden blev betydligt dyrare än att ha det i egen regi. 

Om det berodde på dålig upphandling eller att man inte ställde krav på 

underhåll och kapitaluppgradering och sådant kan vara, men man ska 

nog ta en ordentlig titt förrän man tar det som exempel. 

Det andra som förvånade mig storligen, var att jag uppfattade av ltl 

Roger Jansson att man inte kan ha en bolagisering på grund av bris-

tande insyn. Ett bolag bestämmer precis vilken insyn de vill ha. Jag ser 

bara fördelar med bolag för då tar man bort politiken från det tekniska 

trafik- och logistikuppdraget. Det är en helt annan sak än t ex gymnasie-

skolan, där bolagiserar man, men inte i skärgårdstrafiken. Det är nog 

lite hejsan svejsan med frisinnad samverkan i dessa dagar. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Ja, jag tror att de stabila åländska moderaterna kan visa på 

en väldigt lång och stabil linje när det gäller, inte minst de frågor vi dis-

kuterar idag. Andra partier bör nog se sig i spegeln, men det är bra att 

man ändrar uppfattning. 

När det gäller Grisslan-resultatet ber jag kollegan Erland noga stu-

dera den revisionsrapport som togs fram då och vilka kostnader som där 

finns inkluderade och sedan uttala sig efter det. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Moderaterna håller sin linje långt till höger, i Sverige har 

de gått till liberala mitten och det betyder att man faktiskt ser att bolagi-

sering och privatisering ger nytta. Vad jag minns av Grisslan-

privatiseringen var rättegångskostnaderna och oklarheter att skattebeta-

larnas verkstad skulle betala allting. Det tyckte jag var orättvist. Om det 

sedan var lönsamt för någon utesluter jag inte, men den liberala linjen 

också i skärgårdstrafiken är rättvisa och fördelning av kostnaderna på 

ett sätt som är kontrollerat. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Ja, vi har för vår del understrukit att det är viktigt att de 

offentliga upphandlingarna sker professionellt. Att ständigt dra upp 

Grisslan-upphandlingen och uppföljningen från landskapets sida som 

ett avskräckande exempel båtar föga. Det var inget bra exempel. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Vad gäller ledamot Roger Janssons syn på skärgårdstrafi-

ken håller jag i stort med. Jag tycker precis lika så bolagiseringen vill 

inte jag heller stöda. Jag tror att här tappar man faktiskt en insyn om 

man går in för bolagiseringen. Vi vet att trafiken till och från skärgården 

är a och o för det här. Det behöver finnas en viss politisk styrning fast 

alla kanske inte tycker det. Här måste samhället sköta en viss del och 

där har man en bättre modell, precis som ledamot Roger Jansson var 

inne på. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det har blivit en rörelse inom offentlig sektor också i Fin-

land och här på Åland, om att offentlig verksamhet ska bolagiseras i helt 

offentligt ägda bolag. Aktiebolagslagen och hela systemet är uppbyggt 

för den privata sektorn och för vinstdrivande verksamhet. Det är så det 

är uppbyggt. Tro sedan att det skulle bli effektivare och bättre när man 

har 100-procentigt ägda offentliga bolag, som i huvudsak ska klara sina 

kostnader genom samhällssubventionering. Det håller inte. Man måste 

helt enkelt hitta andra modeller för det.  

Det jag sade om öppenheten är bara ytterligare en tilläggsmotivering 

för det här tänkandet är inte riktigt sunt. 

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade 

Ltl Anders Eriksson 

Tack för vänligheten herr talman! Jag ska min vana trogen försöka hålla ett 

kort anförande. Det är inte riktat mot någon enskild, men de här tilläggsbud-

getdebatterna är på något sätt som en gammal skiva. Det går om och om igen 

och det är övertrasseringar på trafikavdelningen och skärgårdstrafiken. Jag 

tänkte för mig själv i mitt stilla sinne, man har ju varit med ganska många år, 

att hur många år som man har hört om det här. Det är onödigt att upprepa 

allt som har sagts, nog måste man kunna få till stånd en privat, kostnadsef-

fektiv skärgårdstrafik här på Åland också, det måste bara fungera.  

Tittar man på skärgårdstrafiken så steg faktiskt anslagen, som jag sade i 

remissdebatten, med ca  700 000 från 2009 till 2010 och nu äskar man om 

730 000 till. Jag ser att ansvariga trafikministern ivrigt letar i budgeten och 

tänker: ”Kan det verkligen vara på det sättet?” Jo, det är på det sättet. Mot 

den bakgrunden blir man ännu mer bestört över det här. Det enda sättet att 

få fason på det här är att man stryker anslagen. Det går inte. Finansutskottets 

ordförande sade att man inte har varit nådig, när man har saxat in samma 

skrivning som jag tror att man har haft fem gånger förut när det gäller det 

här. Det om detta, herr talman.  

Det är en städarbudget på många sätt och vis, men ändå i en budgetdebatt 

borde det på något sätt komma fram att man vill driva en ansvarsfull ekono-

misk politik utan några övertrasseringar. Vi pratade om turismen tidigare 

under dagen. Vi pratade om vikten av stimulansåtgärder. Det borde också 

vara med när man har en tilläggsbudget. Vi vet att det finns bekymmer på ar-

betsmarknaden. Det är viktigt att stimulera företagandet, att det finns en 

långsiktighet, att man förenklar, att man stöttar och utvecklar näringslivet, 

arbetsmarknaden. Därför sade jag att jag var väldigt förvånad, men finansut-

skottet har väl inte tittat dess mera på den biten, tror jag i alla fall. Det finns 

kanske någon av ledamöterna här, när det gäller minskningen av anslagen för 

produkt- och teknologiutvecklingen, som man faktiskt borde satsa på enligt 

mitt förmenande. Istället skärs anslagen ner och det finns inte dess mera mo-

tiveringar till varför. 

Nästa fråga som jag tänkte ta upp helt kort är investeringsstöden, som hela 

remissen i stort sett snurrade runt. Nu skriver finansutskottet att man har er-

farit att landskapsregeringen har för avsikt att stöda en utveckling av lant-

bruksföretagen med sikte på att säkerställa råvaruförsörjningen för det 
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åländska livsmedelsklustret. Det är bra, men samtidigt vet man att det är lag-

tingsledamöter som har förutsatt att det skulle bli på det sättet, de förutsatte i 

november och de förutsatte det nu också och nu skriver finansutskottet att 

man har för avsikt. Hur kan man veta att det är så? 

Förra gången när vi hade upp frågorna hade den socialdemokratiska buti-

ken stängt för dagen, men idag är den öppen och därför vill jag lite kommen-

tera det som sägs i reservationen och i den finansmotion som man lämnade 

in. Vi har kommenterat finansmotionen mycket och såg att den hade sikte på 

att stöda en utveckling av lantbruksnäringen, vilket är jättepositivt, inte frå-

gan om annat, mot större enheter så att man kunde fasa ut avbytarverksam-

heten.  

I brådskan fick jag inte tag på finansmotionen nu, men jag pekade tidigare 

på att det kommer att skapa stora bekymmer om man bara har fokus på det. 

Alla har inte möjligheter, man vill inte, man vågar inte ta den ekonomiska 

risken, man kanske har tio år kvar till pension osv. så alla kan inte bli så här 

stora och effektiva som socialdemokraterna vill att mjölkproducenterna ska 

bli i sin finansmotion. Jag pekade då på att det faktiskt får allvarliga konse-

kvenser för mejeriet om man driver den politiken fullt ut. Mot den bakgrun-

den måste jag säga att jag läser med tillfredsställelse det som ledamot Gunell 

skriver i sin reservation. Det står så här: ”Den nedskärning i avbytarservicen 

som landskapsregeringen avser att gå in för får direkta konsekvenser för de 

små mjölkgårdarna, dvs. hälften av de gårdar som idag är verksamma på 

Åland. Dessa tvingas lägga ner sin verksamhet om man driver en politik 

som aktivt påskyndar avvecklingen av mindre mjölkgårdar”. Exakt. Visst är 

det ganska spännande, herr talman, när man debatterar med sådana som inte 

är närvarande, så går det ändå fram. Det var precis det som jag framförde då. 

Det är en bra korrigering av den kurs som socialdemokraterna hade tidigare. 

Engagemanget och intresset för frågan är mycket, mycket bra.  

Jag vill också till sist peka på två saker. Ltl Sundmans motion. Han skriver 

när det gäller champagnefyndet eller vad vi ska kalla det för, vraköl eller vad 

han nu skriver. Han använder den här formuleringen: ”Utskottet uppmanar 

landskapsregeringen att genomföra en kommersialisering av fynden av 

champagne och öl i vraket på ett sådant sätt att det inbringar maximalt 

med ekonomiska intäkter och ger största möjliga PR-effekt för Åland”. Nog 

utgår jag ändå ifrån att en sådan målsättning är något som lagtinget enhälligt 

kunde sluta upp bakom. Allt annat vore märkligt. Jag vill också uttala mig för 

de stöd som finns under 4 punkt om den ekonomiska politiken.   

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Jag har sagt det tidigare i replik och det har också finans-

ministern gjort. Landskapsregeringen är inte stolt när vi kommer till 

lagtinget och äskar om mera medel, speciellt för sjötrafiken. Jag vill 

ändå erinra ledamot Anders Eriksson om att diskrepansen i budgeten 

för sjötrafiken mellan år 2009 och 2010 är en minskning på 11,7 pro-

cent, jag upprepar för säkerhets skull 11,7 procent. Alltså anslagen är 

minskade med 5,9 miljoner euro. Det är ingen ursäkt för att vi inte har 

klarat av det, vi borde ändå ha försökt ytterligare och klara av det, det är 

en delförklaring, men ingen ursäkt. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Nej, jag förstår att det är ödmjukt att öppet erkänna att det 

inte är någonting man är stolt över. Jag är förvånad över det, för det är 

ofta som det här händer på samma avdelning. Därför blir debatten som 

den blir, någon gång ledsnar man lite, om uttrycket tillåts. Mot den bak-

grunden tycker jag faktiskt att man verkligen borde lägga alla klutar till 

och försöka undvika den här typen av anslag.  

När det gäller anslagen för vägunderhållet var man mycket väl med-

veten om hur situationen var redan i mars i år och det fanns alla möjlig-

heter faktiskt att göra inbesparingar under det år som hittills har gått. 

Det är jag väldigt frågande till.  

När det gäller anslagen, nu har jag inte den röda boken, men tittar 

man i tilläggsbudgeten så står det att bokslutet för 2009 var 12,15 miljo-

ner och budgeten för 2010 är 12,87 miljoner. Sedan vet jag att bokslut 

och budget är skilda saker. Jämför man med de siffrorna är det en ök-

ning med 700 000. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Vi har sagt förut här från talarstolen i dag vid flertalet till-

fällen att trafikavdelningen redan i mars kände till dessa kostnader och 

borde ha äskat om medel. Om det som framkommer här är sant betyder 

det att mina tjänstemän handskas ovarsamt med sanningen. Den in-

formation som jag har fått i egenskap av ansvarig minister för avdel-

ningen var att de faktiska kostnaderna till fullo inte var klarlagda förrän 

i slutet av maj. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Om vi gör ett rollspel och jag utgår från att jag var ansvarig 

minister för den här avdelningen, så nog skulle jag veta själv utan att jag 

fick några signaler från tjänstemännen att det har snöat väldigt mycket 

och att vi har haft väldigt mycket kostnader för halkbekämpningen. Hur 

mycket har det här kostat extra? Den typen av uppföljning måste man 

ha från avdelningens sida och den typen av frågor borde avdelningens 

tjänstemän kunna svara på omedelbart. Det är någonting som inte 

hänger ihop. Det är ändå ett anslag på två miljoner euro som man har 

möjligheter att göra ganska mycket med. Jag har förstått att det är ett 

anslag som används för löpande driften, men också för investeringar, 

synbarligen, enligt vad det har kommit fram.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Beträffande momentet för produkt- och teknikutveckling 

så sade jag det redan i remissdebatten, ledamot Anders Eriksson. Då 

förklarade jag orsaken till det. Avdelningen vet att vi har för lite pengar 

när det gäller företagens internationalisering och gör bedömningen att 

pengarna kommer att räcka till för teknologiutveckling även efter den 

här rockaden. Det är ett uttryck på god budgetdisciplin när man ber lag-

tinget om tillstånd att få göra på det här sättet inom sin egen budget. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Det sistnämnda håller jag helt och hållet med minister Eli-

asson om, det är klädsamt och bra. Det som bekymrar mig om man vill 

få till stånd en utveckling, en stimulans av det åländska näringslivet, så 

här har vi anslag som uttryckligen är för att stötta den tekniska utveckl-

ingen av näringslivet. Det är ett anslag på 100 000 euro och av det kan 

man ta bort 60 000. Då har man inte lyckats med marknadsföringen, då 

har man inte lyckats med utvecklingen i den riktning som man vill att 

den ska gå. Som jag ser det. 

Minister Torbjörn Eliasson, replik 

Herr talman! Ja, det har inte funnits efterfrågan på allt som vi har bud-

geterat. Det kan vi konstatera. Huruvida vi har lyckats med marknadsfö-

ringen eller inte kan jag inte gå in på, det tror jag att varken ledamot 

Anders Eriksson eller jag kan leda i bevis. Så här är det i alla fall och vi 

vet att det finns mer efterfrågan på internationaliseringspengar. Därför 

har vi gjort så här, vilket jag tycker att är helt okey. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag kan också, i och med att näringsministern inte har 

flera repliker, glädja honom med att säga att jag tycker att det är helt 

okey. Man måste se till att det finns anslag där det finns efterfrågan. Det 

är ett bekymmer att det inte satsades dess mera på det här. Det spelar 

ingen roll om man marknadsför om det inte finns konkreta företagsidéer 

bakom. Det är det som är det viktiga. Det är där som teknologicenter och 

andra samhällsfinansierade aktörer att vara med och vara aktiv så att 

man får utvecklingen att rulla framåt.  

Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. 

Minister Veronica Thörnroos 

Herr talman! Jag avser i mitt anförande att kort kommentera de moment 

som finns öppnade och som också finns redogjorda för i finansutskottets be-

tänkande. Inledningsvis vill jag säga igen att privatisering inte är något själ-

vändamål för den här landskapsregeringen. Vi privatiserar inte för att vi tyck-

er att det är roligt eller spännande. Vi privatiserar och konkurrensutsätter för 

att vi tror att vi därigenom har möjlighet att skapa mera skärgårdstrafik för 

mindre penning och därigenom upprätthålla kommunikationerna inom skär-

gården och till och från skärgården.  

När det gäller upphandling och uppföljning vill jag säga att de upphand-

lingar som tidigare har gjorts inom segmentet skärgårdstrafik inte har varit 

EU-upphandlingar. Det här är de första som har gjorts, mig veterligen. Jag 

vill kort kommentera den som rör Gudingens café. Den av er som har vistats 

ute i skärgården längs den södra huvudlinjen vet att det finns ett fartyg där 

som heter Gudingen. Där har det varit svårt eller jag vill nästan säga omöjligt, 

att hålla caféverksamheten igång året runt. Det finns helt enkelt ingen lön-

samhet i det förutom två-tre månader om året och det finns ingen privat ent-

reprenör, som är villig att åta sig driften under resten av året. Därför beslöt vi 

då att försöka slå ihop segmenten caférörelsen tillsammans med kosthåll-

ningen och städningen ombord och därigenom skapa en affärsidé som möj-
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liggör för någon eller några att få sitt uppehälle från den verksamheten. Det 

som är den stora bonuseffekten är att de som också vistas på fartyget, de som 

åker med fartyget, har möjlighet att köpa kaffe, läsk och annat och därigenom 

få en kvalitativt högre resa.  

Till den del vi har använt Ålands handelskammare är det inte som ett stöd 

för trafikavdelningen. Vi har efter upphandlingarna valt att kontakta Ålands 

handelskammare för att få ett professionellt utlåtande till varför vi inte fick 

entreprenörer. Varför sökte inte entreprenörer? Var det något fel på vår verk-

samhetsidé? Var det någonting som inte var okey?  

Vi har använt oss av Ålands handelskammare som ett rådgivande organ 

och de kommer också att finnas med här vid vårt nästa informationstillfälle 

när vi presenterar Gudingen och Gudingens café på nytt och ger folk möjlig-

het att bjuda där. De har också erbjudit sig att assistera och hjälpa till med 

själva dokumenthanteringen kring den här processen för dem som så önskar 

bjuda på det. Vi kommer också att använda samma förfaringssätt när det gäl-

ler Åva-Jurmo-linjen. Förra gången Åva-Jurmo-linjen bjöds ut var det en så 

kallad totalentreprenad. Det fanns inget tonnage med utan det var upp till 

den som bjöd på linjen att också ha tonnaget med sig. Det visade sig av olika 

anledningar att inte falla väl ut. Därför väljer vi nu på nytt att bjuda ut den 

här linjen och då som en driftentreprenad, dvs. den som arbetar ombord står 

för driften, vi står för fartyget och större reparationer enligt avtal.  

Det talas mycket om Grisslan. Många tycker att Grisslan var ett misslyck-

ande, andra tycker att det var bra osv. Själv var jag inte med i politiken på den 

här nivån vid den tiden, så jag har svårt att uttala mig. Jag vet ändå och det 

jag har lärt mig är att i över 70 procent av de kontrakt du gör upp med en ent-

reprenör finns den tekniska specificeringen. Alltså, vad du har rätt att kräva 

av den som chartrar, hyr din färja. Du vill ha tillbaka din färja, inte i bättre 

skick, men ungefär i samma skick. Stora delar av kontraktet reglerar hur det 

här ska skötas och hur det ska göras och också vilka möjligheter landskapsre-

geringen har att under entreprenadens gång kontrollera och följa med hur 

underhållet sköts. Det är viktigt. När det sedan gäller kostnaderna för väg-

hållningen tror jag att jag i mina repliker har kommit med förtydliganden, 

som jag har ansett varit berättigade. För övrigt har jag inget mer att anföra i 

det här ärendet. 

Ltl Anders Englund, replik 

Herr talman! Minister Veronica Thörnroos försöker ytterligare förklara 

det som man skrivit från finansutskottet vad gäller sjötrafiken och sär-

skilt trafiken till skärgården. Jag tror att minister Thörnroos och jag 

skulle vara överens om att när man diskuterar sjötrafiken och skärgårds-

trafiken i finansutskottet behöver man lägga mötena till t ex Kökar och 

kalla dit hörandena. Då får alla en uppfattning om hur viktig sjötrafiken 

och turlistorna är. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Med den stora respekt jag hyser för parlamentarikerna och 

utskottsarbetena vore det främmande för mig att ens våga föreslå en an-

nan mötesplats än den vi tilldelats oss via sekretariatet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag skulle gärna höra trafikministern säga några ord om 

momentet 48 30 22 Utgifter för drift och underhåll av vägar där ledamo-

ten Sundman och jag anser att man inte ska bevilja de äskade 240 000 

euro ytterligare till de två miljoner som faktiskt finns på det här kontot. 

Eftersom det kommit till vår kännedom och vilket inte är bekräftat så 

skulle jag gärna höra trafikministern säga om man har använt de här 

medlen av de två miljonerna, till inköp det här året, av maskiner, gräv-

maskiner, buskröjningsaggregat osv. Varför står det inte i budgeten för 

2010, den som vi nu lever under? 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Jag kan inte här och nu svara på om det här momentet 

också används för investeringar eller om investeringar till en viss nivå 

kommer under samma moment. Det kan jag inte svara på här och nu.  

Däremot kan jag svara på att det finns en investeringsplan över vad 

som ska köpas in efter x antal år om man säger så. Den planen står 

också i relation till de skrivningar som finns i budgeten om att det är 

flera vägdistrikt som ska konkurrensutsättas.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! För mig är det väldigt underligt att man använder drifts-

medel för investeringar och det inte framgår i budgeten. Jag kan inte 

förstå hur man kan ha det på det sättet. Sedan tycker jag att det hör till 

ministerns ansvarsområde, i dessa tider särskilt, att ifrågasätta den här 

typen av äskanden från avdelningen och ha fullkomligt klart för sig om 

det faktiskt är nödvändigt med de här extra 240 000 med tanke på att 

det här är ett VR anslag och att det finns två miljoner på det plus att In-

doors-verksamheten, som sköter om utförarrollen idag även har två mil-

joner till som kommer från linfärjeservice. Skulle det inte ha gått att 

hitta möjligheter att stuva om och göra andra prioriteringar, så att man 

inte behövde komma till lagtinget med nya äskanden. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Ledamot Camilla Gunell frågar inte längre, ledamoten 

påstår att driftsmedel används för investeringar. Om det är så att något 

felaktigt har skett på avdelningen är jag den första i så fall att tala med 

min avdelningschef och tillsätta en intern utredning. Om man på avdel-

ningen på något vis har brutit mot de budgetdirektiv som finns, det är 

det första. Det andra är det så att man enligt gängse budgetregel vill 

överföra någonting från ett moment till ett annat så ska det aviseras i 

tilläggsbudget. För det tredje så granskas alla investeringar, även de som 

finns på plan och de oförutsedda, ytterst, ytterst noggrant förrän man 

får ett ok och då får gå till verkställighet. Enligt mitt förmenande är alla 

på trafikavdelningen medvetna om den ekonomiska situation, som det 

offentliga Åland befinner sig i.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är på plats med lite beröm när man har tagit det här 

initiativet att diskutera driftsupphandlingarna med, vad som snart 

kommer att heta Ålands näringsliv, idag fortfarande handelskammaren. 

Handelskammaren kan vara en brygga mellan privata näringslivet och 

landskapet. Man kan inhämta den kunskap som finns, för det finns en 

stor kunskap om det här i samhället. Det finns en handfull stora företag 

som sysslar med detta världen över. Därför är den kunskapen ytterst 

viktig. Det kan vara svårt för de enstaka företagen att ha direkt kontakt 

med landskapsregeringen eftersom man då kan bli part vid upphand-

lingar osv. All heder till det initiativet. Det är ett jättebra sätt att ta vara 

på den kunskap som finns i näringslivet för att få in den här i förvalt-

ningen, vilket uppenbart behövs. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Jo, jag tackar för det berömmet. Självklart ska vi för-

söka arbeta ännu närmare det privata näringslivet, det är landskapsre-

geringens målsättning. Den offentliga förvaltningen, i det här fallet tra-

fikavdelningen är faktiskt riktigt duktig på vissa saker, men det privata 

näringslivet å andra sidan har också sina styrkor. Det gäller att förena 

det här för det finns en vinst i det. Det finns en vinst för hela Åland om 

vi alla kan hjälpas åt och driva samhället framåt utgående från vår hori-

sont, om man säger så. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Herr talman! Nu står vi igen inför en tilläggsbudget där bl a skärgårds-

trafiken är inblandad. Jag har varit med i lagtinget sedan 1991 och jag 

vet inte ett enda år när tilläggsbudgeten inte har innehållit skärgårdstra-

fik. Jag var borta ett par år, så om ni klarade det då vet jag inte. Min 

fråga är om trafikministern anser att trafiken stiger så mycket varje år 

eller är det för lågt budgeterat för att vi ska kunna få en budgetram som 

håller för skärgårdstrafiken? 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Jag tror att det är första gången som, mig veterligen, an-

slagen har skurits ner så här kraftigt som det gjordes inför 2010. Det var 

ett medvetet aktivt val från landskapsregeringens sida för att den eko-

nomiska situationen var som den var. Det var inte frågan om en valsitu-

ation utan det var frågan om att här måste alla hjälpas åt. Därför är det 

svårt att svara på det. Vi har inte lyckats fullt ut med det som vi förut-

satte oss i den röda boken, det är bara att konstatera och vi arbetar vi-

dare. Som jag tidigare har sagt, jag är den första att beklaga det. 

Ltl Leo Sjöstrand, replik 

Herr talman! Jag var med och godkände budgeten en gång i tiden, det 

var en massa inbesparingsförslag. Då fick jag den uppfattningen att det 

sista som man skulle göra var ändringar i turlistan, det var andra inbe-

sparingar som skulle göras. Nu har det visat sig, enligt trafikministern 

idag, att fyra ändringar i turlistorna har gjorts och ingenting av det 
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andra. Då är min fråga vad trafikministern tänker göra till nästa år för 

att vi ska få en budget som håller och en turlista som fungerar både med 

bussar och färjor, så att det finns en möjlighet för en pensionär från 

Kökar att fara till doktorn på måndag förmiddag, utan att ringa till Ma-

riehamn efter en bil. Vad  kan trafikministern göra för att göra bot för 

det? 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Det vi arbetar med nu på trafikavdelningen är att söka 

långsiktiga lösningar och också breda politiska lösningar. Vi kommer 

från trafikavdelningen inom de här närmaste två veckorna att diskutera 

med befolkningen, vi kommer att diskutera med dess trafikgrupper, vi 

kommer att ta informationen med oss tillbaka. Vi kommer här i lag-

tinget, utanför den här salen, att söka breda politiska lösningar och för-

söka få till stånd turlistor som gäller längre tider, men där vi också har 

beredskap och färdigt för isturlistor och andra svåra lägen. Det är vad vi 

försöker göra. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! För oss är frågan om vad de här 240 000 egentligen är till 

för att täcka vilka kostnader fortfarande en viktig fråga. Ansvariga mi-

nistern säger att man har klara listor för vilka investeringar man ska 

göra och att man prickar av de här väldigt noggrant. Då är det lite förvå-

nande att vi inte får svar på den frågan. Har det använts driftspengar för 

att införskaffa maskiner av olika slag? Det är en allvarlig sak tycker vi. 

Om man inte kan svara på det nu så måste vi få den informationen vid 

ett senare tillfälle anser jag. 

Jag förstår att ministern tror på privatisering, men man har bara två 

möjligheter som privat entreprenör antingen spara på tonnaget eller på 

personalen. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Vad gäller de äskade 240 000 euro så är det min bestämda 

uppfattning att trafikavdelningens tjänstemän har följt de budgetdirek-

tiv som finns både för vad som gäller investeringar och för drift. Det 

finns också redogjort månad för månad exakt hur stor del som har gått 

åt till det så kallade snöberget, om uttrycket tillåts. Jag tycker inte att 

det är speciellt unikt, men jag förstår om parlamentet är irriterad för att 

vi har gått över budgetramarna, men de facto är det samma situation 

som man hade både på rikshåll och i Sverige på grund av den snörika 

vintern som vi hade. Jag kan gärna exakt redogöra månad för månad 

hur mycket kostnaderna har varit, om det på något vis kan tillfredsställa 

den socialdemokratiska gruppen så gör jag det gärna. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Ja, det behövs inte, men det vi vill ha svar på är om man 

har använt driftsmedel för investering i maskiner. Den frågan har vi inte 

fått svar på. Enligt de budgetsprinciper som vi vill följa ska man inte 

kunna göra på det sättet. Det finns nämligen resurser till förfogande på 
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upp till fyra miljoner inom det här området och att man inte inom det 

skulle kunna klara av att inkludera 240 000 verkar för oss osannolikt. 

Om det dessutom är så att man har köpt maskiner för pengarna är det 

inte alls bra. Då klarar inte tjänstemännen budgetdirektiven. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Jag har sagt det förut och jag säger det igen, den informat-

ion som jag har fått från avdelningen är att tjänstemännen har följt de 

regelverk och de direktiv som finns både vad gäller drift och investering-

ar. Det är det som jag har att gå på. Därutöver har vi en investeringsplan 

för större investeringar som man följer, men precis som det är på sjösi-

dan, jag kan t ex erinra er om Ejderns haveri, har vi också här oförut-

sedda utgifter, t ex inom linfärjorna om vi har större haverier eller på 

några andra tunga maskiner. Då kommer saken i ett annat läge, men 

min uppfattning är att avdelningens tjänstemän har följt direktiven. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Om jag får haka på det här sista så när det gäller investeringar 

och driftskostnader så tror jag att principerna står i bokslutet åtminstone och 

sedan finns det en investeringsplan för viktiga investeringar, som man skriver 

av i budgeten och det är kopplat till vissa kontonummer. Sedan kan det vara 

blandformer, det kan vara leasing, att man köper reservdelar till en leasing-

maskin som kan gå över driftskontot. Om det är någon större dramatik i det 

här så känner jag inte till själva saken. Det är två principer som gäller. För det 

första så finns det reglerat och för det andra kan man göra fel. Gör man fel så 

finns det principer för att rätta till det. 

Herr talman, jag begärde ordet för jag blev lite överraskad. En liberal 

grundprincip är att man gärna deltar i debatten även om man inte har tänkt 

färdigt, dvs. man för fram argument och prövar dem. Det gäller för mig när 

det gäller bolagisering. Därför blev jag lite förvånad när frisinnad samverkan, 

som jag trodde var ett moderat marknadsparti, avvisar bolagisering för skär-

gårdstrafiken. Det skulle vara ett så intressant och bra exempel. På de punk-

ter som jag omfattar finansutskottets betänkande är det ena under trafikav-

delningen, där står det att man ska se över alternativa bristmodeller såsom 

bolagisering av extern management.  

Om vi tar det här med bolagisering har man en verksamhet som är över-

blickbar. Man ser att det här handlar om trafik, om det är hela Åland eller 

skärgården, det är alltså maskiner, manskap, material och det är ganska klart 

ett uppdrag. Det är en ganska klar kompetens som behövs, kunskaper som 

man behöver för det. Det som är speciellt för bolag är att det finns en ägare, 

antingen är man ägare till 100 procent eller så finns det flera ägare. Om land-

skapet äger bolaget till 100 procent, som man gör i posten och andra bolag, 

kan man bestämma hur mycket insyn man vill ha, vilka kompetenser man vill 

ha i styrelsen och hur man vill styra det. Det är alltså en ganska klar och redig 

organisation med en bolagsordning som är internationell, välkänd och utar-

betad in i minsta detalj. Det gör att själva bolagsformen är intressant.  

Sedan har man nästa steg, ska man som i dag vara inne och styra politiskt, 

hålla på med tidtabellerna och ändra och greja, ja då kanske man ska ha en 
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styrning som är större. Vill man ha demokrati och parlamentarism för att 

styra skärgårdstrafiken, ja då ska man inte bolagisera, man vill ha den politi-

serad. När det gäller gymnasieskolan föreställer jag mig att man ger politiska 

riktlinjer. Det har man trott här i debatten att man inte gör när man inte till-

sätter rektor, men det är så att styrinstrumenten är mycket raffinerade, det är 

läroplaner och budget, precis som i högskolan.  

Det är samma resonemang när det gäller skärgårdstrafiken. Utgångspunk-

ten här är att man borde göra någonting för att sortera upp det hela. På några 

år har skärgårdstrafiken ökat med ett par miljoner under besparingstider, 

alltså det var före finanskrisen 2008. 3,5 miljoner kommer från sjötrafiklö-

nerna som fördes över till den här landskapsregeringen som kom 2007 i 

2008 års budget.  

Om man tänker sig fördelarna med en bolagisering har vi det att man har 

ett tydligt uppdrag från landskapsregeringen. Tidtabellerna är klara, sedan 

ska bolaget se om det är privat eller offentligt ägt tonnage, om man ska köpa 

in verkstadstjänster eller om man ska sköta dem själva eller om landskapet 

ska ha kvar någonting. Det finns alla former, men utgångspunkten i det som 

man utreder är att bolagisering har fördelar och nackdelar. Min utgångspunkt 

är att det borde vara många fördelar. Ett bolag ska göra det kostnadseffektivt. 

Det om detta. Jag hoppas i varje fall att bolagsdiskussionen fortsätter med ett 

underlag i de utredningar som finansutskottet vill att man ska göra. Det var 

ett bra påpekande från finansutskottet. 

Ett annat bra påpekande är under inkomster 33 40 när det gäller Godby 

center. I debatten har man försökt att skrämma upp befolkningen med att 

man ska lägga ner ÅHS. Polisen vet jag inte om har ändamålsenliga lokaler på 

sikt, det är en svårare fråga. När det gäller ÅHS’ verksamhet i Godby har man 

bestämt att det ska finnas där. Problemet med Godby center är att låsningar i 

bolagsstrukturen är sådan att landskapsregeringen betalar hyra, som inte är 

så låg, man betalar dessutom för 800 m2 prima tomtmark mitt i Godby där 

man kunde förädla fastigheten betydligt, alltså få ut mer pengar, få en större 

kostnadseffektivitet och att ha långsiktiga avtal oberoende om man äger eller 

inte äger. Äger man har man ansvaret, om man inte äger betalar man hyra. 

Blir hyran för hög ser man alternativet, man bygger själva, men då säger äga-

ren, men oj, oj, vänta nu, vi sänker hyran och så där går det till. Landskapsre-

geringen har ansvar för skattebetalarnas pengar. Här tycker jag att man har 

sagt att man ska trygga lösningarna för ÅHS och polisen. Polisen vet jag 

ingenting om, hur lokalerna är, de finns där, men om de är ändamålsenliga är 

en annan sak. 

Så över till jordbruket. Jordbruket kommer att vara en av de stora frågorna 

framöver. Det kan bli konflikter, men det kan också lösa sig. Jag brukar säga 

att liberalerna står för jordbrukets allmänintresse och sedan finns det före-

trädare för särintresset. Det är inget fel i det, de ska ju gå ihop, men jordbruk 

och sjöfart är de grenar i näringslivet som allt egentligen har byggts på sedan 

1850-talet och kanske före det. Jordbruket har förändrats otroligt mycket och 

förändras, yttre omständigheter, finansiering, metoder, teknik. Det är en mo-

dern näring idag som mer eller mindre är marknadskopplad. Vi har volym i 

jordbruket, det traditionella familjejordbruket, specialodlingarna, landskaps-

vården. Jag blir skräckfylld när jag hör att allt ska sättas till ett storjordbruk 

för att vi ska få bort avbytarna. Det var den socialdemokratiska politiken igår. 

Idag har man varit ut på landet så det är väl någonting annat.  
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Det är viktigt att man tänker på att jordbruket alltid har byggt på mång-

fald. Alltid har det funnits små brukare, små bönder, torpare, storjordbru-

kare, storbönder, stora gårdar, nu samarbetar man gårdar emellan och alla 

har utvecklingsmöjligheter om landskapet är med och ger förutsättningarna. 

EU är med och ger icke-förutsättningar, men de måste vi hantera och det är vi 

bundna av, men jordbruket och avbytarverksamheten, som hör till och kom-

mer att höra till för de mindre gårdarna, måste man klara upp på ett ration-

ellt sätt. Jag tror att det är nyttigt att den här debatten har kommit upp nu för 

under nästa års budget måste man ha ganska klara och långsiktiga riktlinjer. 

Det har varit lite gny med den här omröstningen i landskapsregeringen, det 

är bara förnamnet, men det behöver inte heller bli så mycket för alla har en 

ambition.  

En sak som jag noterade och som jag nämnde i förbifarten till någon var 

att det står att klumpsumman ska justeras. Så står det inte i lagen utan det 

står om förändringarna är väsentliga, betydande osv., det är det som är krite-

riet för att det då ska ändras. Problemet är att vad som är väsentligt och bety-

dande bestämmer vi inte själva utan egentligen i praktiken är det upp till fi-

nansministeriet. Det var också finansministeriet som en gång i tiden sade att 

det är vi som bestämmer det här och inte Ålandsdelegationen. Skulle Ålands-

delegationen ha bestämt så hade vi haft en klumpsumma som var lite högre. 

Å andra sidan ska vi komma ihåg att skattegottgörelsen gör att utfallet totalt 

på klumpsumman är ungefär som befolkningsrelationen, i snitt 0,51. Å andra 

sidan var inte befolkningsrelationen heller utgångspunkten för det här utan 

självstyrelsens behov.  

En ytterligare sak som inte finns i finansutskottets betänkande är att in-

matningstariffen borde ordnas på ett sätt med samföretag eller på annat sätt 

med extra anslag utanför systemet. Jag har förstått att alla de åländska ge-

niknölarna, som är många, gnuggas i den processen i Ålandsdelegationen, 

bland jurister på båda sidor. Det skulle nog vara ett absolut betydande av-

bräck för den åländska självstyrelsen om vi står utanför ett EU-projekt, som 

betyder att man ska integrera samhällen, men elen får inte integreras på ett 

rimligt sätt. Tack! 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Vår grundmurade marknadsekonomiska, frisinnade, libe-

rala och moderata övertygelse om bolagsformer är följande: Aktiebolag, 

öppna bolag, kommanditbolag, enskilda bolag och andelslag har till-

kommit och lagstiftningarna har utformats för privat vinstgenererande 

verksamhet. För offentlig verksamhet, som är samhällsfinansierad och 

som är utan vinstmål, finns många alternativ i vår lagstiftning och i den 

offentliga organisationsfloran. Det är grunden för vår inställning också i 

den här bolagiseringsfrågan. Vi tror att det är ett sätt att gömma bort 

verksamheten och tro att det skulle bli mera likt privatverksamhet om 

man får en bolagisering. Vi tror inte på det utan man bör renodla verk-

samheterna. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Bolag finns för alla tänkbara ändamål. Det kan vara spritt 

ägande, koncentrerat ägande, privat ägande, kommunalt ägande, offent-

ligt ägande. Det är icke vinstgivande verksamhet. Det som är känneteck-
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nande för bolag är den juridiska formen och kraven på säkerhet, kapi-

talbindning och i styrelsen har vi hembygdsrätten osv. Det som är in-

tressant är att man kan lägga verksamheter åt sidan, som sköts på ett 

sätt och ha offentligheten å andra sidan där man vill ha demokrati, 

parlamentarism och inflytande. De här kombinationerna kan vara så 

många. Om ålänningarna är smarta hittar man lämpliga kombinationer 

för just trafik. Det handlar om hur mycket kompetensstyrning man vill 

ha och hur mycket demokratistyrning man vill ha. De här behöver inte 

gå i kors, det är inte så många som sitter i landskapsregeringen, som är 

experter på upphandling, maskiner, tidtabeller osv. även om de tror det. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! I organisationen uppkommer inte flera experter genom 

bolagisering utan det är andra åtgärder som ska visa det. Experter kan 

man få in i den offentliga verksamheten lika bra som i bolag. Det grund-

läggande för bolagsformerna i vårt land och i Norden är alltså att de 

sysslar med vinstgenererande verksamhet. De måste alltså skapa ett 

ekonomiskt mervärde. Det är det som är tanken bakom det. Det är där-

för man har utformat de här bolagsformerna. Det gäller också statliga 

bolag, t ex Alko, som driver en sådan verksamhet. Skulle man i det här 

fallet, som är en helt samhällsfinansierad verksamhet, vilja bolagisera, 

skulle motivet vara att man vill sälja ut en del av bolaget. Då skulle jag 

förstå det, men nu förstår jag det inte. Man lurar sig själv tycker jag. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Den här debatten måste vi ta i ett större sammanhang, 

men ett bolag kan anställa folk för man kan använda dem till annat. 

Man kan köpa och sälja tjänster. Ett skärgårdstrafikbolag här kan sälja 

tjänster till Åboland eller köpa expertis på ett helt annat sätt än offentlig 

sektor. Slutsatsen av det här är ändå politisk. Det är väl att ltl Roger 

Jansson också är liberal, han yttrar sig innan han har tänkt färdigt, pre-

cis som jag. Därför kan vi gå vidare. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Än en gång har vi fått utstå förakt från ledamot Olof Er-

lands sida. Vi har fört fram en åsikt, en jordbrukspolitisk fråga som har 

fått stöd av jordbrukare och av andra som är sakkunniga på området. 

Det avfärdar ledamot Olof Erland med att vi har varit ut på landet. Jag 

konstaterar än en gång att vi är mobbade och att det tydligen är omöjligt 

för ledamot Olof Erland att hålla ett enda anförande utan att visa sitt 

förakt för den socialdemokratiska gruppen. 

Ltl Olof Erland, replik 

Herr talman! Jag trodde att socialdemokraterna hade varit ut på landet, 

därför sade jag det. Det här med förakt, jag ska gärna plocka fram allt 

som ledamot Sundback har visat enligt stenografiska protokollet här i 

lagtinget till den delen. Jag för en debatt och det där hånandet som ni 

håller på med kommer inte att tysta mig. 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Det är en intressant debatt, däremot skulle man vilja ha lite 

flera svar från landskapsregeringen. Nu är varken finansministern eller tra-

fikministern på plats. För min del är det fortfarande oklart för momentet 48 

30 22 med driftsmedlen för vägar. Dels är det så att i budgeten för 2010 står 

det ingenting om investeringar på det här momentet och därmed är det oklart 

för lagtinget vad man har beviljat pengar för. Om man inte kan få svar på det 

här måste jag antagligen återkomma i en enkel fråga för att få det klargjort.  

Jag har heller inte fått svar på frågan varför man inte har kunnat göra om-

fördelningar i momentet för att klara budgetramen på två miljoner. Det är 

ändå mycket pengar för ett år för vägunderhållet. Det står fortfarande väldigt 

oklart. Därför kommer jag att föreslå i detaljmotiveringarna att anslaget un-

der 48 30 22, eftersom läget är så oklart och det är oklart vart pengarna har 

gått och man inte har kunnat göra omfördelningar, utgår. Det är alltså ett för-

slag. 

Vad gäller avbytarservicen är jag glad för ledamoten Anders Erikssons stöd 

vad gäller innehållet i den. Jag vet att han är sakkunnig på området. Det be-

tyder att jag inte är helt ute, vilket näringsministern påstår. Det känns som 

om vi är på rätt linje här. Därför föreslår jag att motiveringarna under mo-

ment 47 15 23 kompletteras med följande text: ”Landskapsregeringen åter-

kommer i samband med budgeten för 2011, med ett omställningsprogram 

för mjölknäringen, som vid sidan av minskningar i driften av avbytarsy-

stemet erbjuder möjlighet till investerings- och moderniseringsstöd”.   

Ytterligare vad gäller sjötrafiken har det varit diskussioner här om bolagi-

seringar eller vilken väg man ska gå framöver. Jag för min del har bekantat 

mig närmare med Arctia, som är det bolag i Åboland som sköter skärgårds-

trafiken där. De har gått från att ha varit en del av sjöfartsverket till att bli ett 

bolag idag som heter Arctia. Det vore fullt möjligt för Åland att också skapa 

ett Skärgårdstrafiken Ab, helst med hemort i skärgården och att landskapsre-

geringen skulle flytta över samtliga färjor och reservdelslager, bokning och så 

vidare till detta bolag. Jag skulle också gärna se att dockningsmöjligheter, 

varv och dylika serviceenheter för trafiken skulle finnas i skärgården. Skulle 

man få en utlokalisering så skulle man få en styrning av bolaget i det område 

där den är verksam. Jag kan inte förstå att det skulle vara något hinder, annat 

än att det kräver tid, tobak och arbete för att få det gjort. Då skulle man få 

värdefulla arbetsplatser i skärgården och man skulle kunna dagligdags ut-

nyttja den lokala kompetens som där finns angående turer och hur man byg-

ger upp regionen och trafiken så att den passar regionen.  

Jag föreslår därför under moment 48. 20. 20. Sjötrafikens verksamhetsut-

gifter att motiveringen kompletteras med följande: ”Trafikavdelningens för-

sök att konkurrensutsätta enskilda delar och linjer upphör i väntan på en 

helhetsstrategi för utvecklingen av skärgårdstrafiken samt en bolagisering 

av sjötrafiken”.   

Tack, herr talman! 
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Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Det var ett intressant anförande. Jag har också haft möj-

lighet, tillika med ltl Gunell, att träffa representanter från Arctia och 

också inlett ett samarbete med dem. Där vill jag säga att när det gäller 

bolagiseringsprocessen där så tog det sex år. Notera att det inte är något 

som sker i en handvändning.  

När det gäller ledamot Gunells visioner om att flytta ut skärgårdstra-

fiken till skärgården så vackert så, men nog känns det lite Sovjet över det 

hela, om det är landskapet som ska styra upp var den privata mark-

naden ska ha sitt bofäste och var den ska finnas. Det känns faktiskt inte 

helt rätt, det känns nog som en extremt märklig konstgjord andning i 

god sovjetisk anda. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag tror att minister Thörnroos har missförstått mig väl-

digt rejält. Vad jag har förstått så jobbar ledamot Thörnroos för en bola-

gisering för skärgårdstrafiken. Jag antar också att bolaget skulle vara 

landskapsägt, eller åtminstone i offentlig ägo. Jag har inte hört att man 

har tänkt sälja ut alltihopa. I så fall är det nya direktiv som kommer 

idag. I ett landskapsägt bolag, tillsammans med skärgårdskommunerna 

eventuellt, man kan ett gemensamt ägande, det är också fullt möjligt, ser 

jag inget hinder för att utlokalisera både bokning, service, lager, varvs-

verksamhet osv., till skärgården där trafiken är verksam. Det är inget 

Sovjet över det, det är en utlokalisering. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Det börjar bli mycket i debatten när det rör skärgårdstrafi-

ken, vackert så, men man kan inte privatisera, konkurrensutsätta, bola-

gisera och som man också har skrivit här, söka ett externt management 

samtidigt. Man måste bestämma vilken väg man ska gå. När det gäller 

reparationsvarv i skärgården, när det gäller att flytta dit verkstad och la-

ger, ja visst i den bästa av världar. I den bästa av världar, men nu är det 

här realpolitik och då kan man inte gå in och styra på det här viset. Det 

är inte okey, helt enkelt. Det känns faktiskt som om landskapet ska gå 

in, när vi jobbar för en privatisering, och styra upp vart de privata ska 

föra fartygen på varv. Det måste väl ändå de privata få bestämma. Vad 

landskapet gäller så för vi dem på varv där det är mest kostnadseffektivt. 

Självklart. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ja, man vet inte var man ska börja här. Jag aviserade ett 

alternativt förslag till finansutskottets betänkande. Vi måste vara klara 

över det. Där står det om externt management osv. Jag håller med om 

att vi behöver fokusera och bestämma oss för vad som är viktigast. Jag 

tycker att en bolagisering kommer ganska högt upp på listan i enlighet 

med det som trafikavdelningen håller på med i dagsläget på vägunder-

håll och inom alla andra sektorer där vi har gått in för att göra en åt-

skillnad mellan beställare och utförare och nästa steg är en bolagisering. 

På det här momentet som jag gång på gång tar upp och aldrig får något 

svar på, så står det också att man ska använda 100 000 för bolagise-

ringsprocessen. Ett landskapsägt Skärgårdstrafiken Ab kan mycket väl 
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placera sitt kontor i skärgården och det görs med beslut av landskapsre-

geringen och lagtinget. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag önskar bara ge mitt understöd till ledamot Camilla Gunells 

samtliga ändringsförslag. 

Talmannen 

Tack, men ni får upprepa det sedan i samband med detaljbehandlingen. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Då det från många talare här har upprepats kritik på trafikav-

delningens återkommande tilläggsbudgeter från många år tillbaka och då jag 

känner att jag också har fått stått till svars, i likhet med nuvarande trafikmi-

nister, för tilläggsbudgeter och för trafikavdelningens dåliga skötsel osv. vill 

jag lite försvara trafikavdelningen. Jag har roat mig med att följa upp kost-

nadsutvecklingen på trafikavdelningen kontra kostnadsutvecklingen för övrig 

verksamhet inom landskapet, det här är faktiska siffror, det här kan man inte 

ifrågasätta fast man försöker. Ser man på trafikavdelningen uppgick driftsut-

gifterna år 2000 till 19 miljoner. År 2009 uppgick de till 22,15. De steg med 

tre miljoner på nio års tid. Då ska vi komma ihåg att bränslepriset på den ti-

den steg med 1,5 miljoner. Således var den faktiska driftsutgiftsökningen på 

nio år 1,5 miljoner vilket motsvarar sju procent, alltså under en procent varje 

år.  

Om vi räknar in oljekostnaderna har trafikens driftsutgifter stigit med 15 

procent på nio år. Samtidigt sjönk antalet anställda från 237 personer till 216 

personer. Ser vi till hela landskapets budget har ökningen från 2000 till 2009 

varit 60 miljoner vilket motsvarar 47 procent, alltså fortfarande driftskostna-

der. Trafikavdelningens driftskostnader har stigit med 15 procent, hela land-

skapets har stigit med 47 procent. Samtidigt steg de anställda från 2000 till 

2009 med 178 , medan trafik har minskat. Alla som står här och klagar på 

trafikavdelningens dåliga skötsel under åren har egentligen fel. Säkert har det 

begåtts fel och säkert har man tagit fel beslut och säkert har man kunnat 

spara ännu mera, men det visar ändå att trafikavdelningen har kunnat spara 

väsentlig mycket mera än övrig budget. Antagligen måste det här fortgå, men 

det kan inte vara så lätt sedan att ytterligare spara om man har slimmat och 

slimmat och slimmat. Det här är ett faktum och jag ville bara informera om 

det. 

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna enligt huvud-

titel och kapitel jämte detaljmotiveringar. Där ändringsförslag inte aviserats föreläggs 

dock huvudtitlarna i sin helhet. Efter det föreläggs inkomsterna enligt avdelningar och  

kapitel jämte detaljmotiveringar om ändringsförslag aviserats och i övrigt i deras helhet. 

Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan 

förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Först föreläggs utgifterna enligt huvudtitel jämte detaljmotiveringar. 
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Föreläggs 42 Ht i sin helhet. Godkänd! 

Föreläggs 43 Ht i sin helhet. Godkänd! 

Föreläggs 45 Ht i sin helhet. Godkänd! 

Föreläggs 46 Ht Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde enligt kapitel. 

Kapitel 01. Godkänt! 

Kapitel 03. Godkänt! 

Kapitel 19. Godkänt! 

Kapitel 42. Godkänt! 

Kapitel 55. Godkänt! 

Kapitel 60. Begäres ordet? 

Ltl Danne Sundman 

Talman! Jag föreslår att sista stycket i motiveringen under moment 46.60.20 

ersätts med följande: "Utskottet uppmanar landskapsregeringen att genom-

föra en kommersialisering av fynden av champagne och öl i vraket på ett så-

dant sätt att den inbringar maximalt med ekonomiska intäkter och ger mesta 

möjliga PR-effekt för Åland. Utskottet har erfarit att det ekonomiska värdet i 

en kommersialisering med stor sannolikhet vida överstiger anslaget under 

momentet. Landskapregeringen bör bestämma att det ekonomiska överskot-

tet som kommersialiseringen ger används för ett särskilt ändamål och för-

slagsvis kunde upptäckaren få avgöra vad detta ska vara. Utskottet uppmanar 

därtill landskapsregeringen att på nytt överväga att genomföra en analys av 

det öl som hittats för att eventuellt möjliggöra en nybrygd av det." 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag ber att få understöda ltl Sundmans förslag.  

Talmannen 

Begäres ytterligare ordet? Under detaljbehandlingen har ltl Danne Sundman, under-

stödd av vtm Gun-Mari Lindholm, föreslagit en ändring i enlighet med ltl Danne 

Sundman reservation.  

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 godkän-

nas? Omröstningspropositionen godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majori-

tet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande. 

 

Föreläggs 47 Ht Näringsavdelningens förvaltningsområde enligt kapitel. 

Kapitel 03. Godkänt! 

Kapitel 15. Begäres ordet? 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag föreslår en ändring i enlighet med min reservation. Den ly-

der: ”Landskapsregeringen återkommer i samband med budgeten för 2011 

med ett omställningsprogram för mjölknäringen som vid sidan av minsk-
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ningar i driften för avbytarsystemen erbjuder möjlighet till investerings- och 

moderniseringsstöd.” 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag ber att få understöda ändringsförslaget.  

Talmannen 

Under detaljbehandlingen har ltl Camilla Gunell, understödd av ltl Barbro Sundback, 

föreslagit en ändring i enlighet med ltl Gunells reservation. 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De 

som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten  

Camilla Gunells ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? 

Omröstningspropositionen godkänd. 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning. 

Ltl Camilla Gunell 

Jag understöder förslaget om öppen omröstning.  

Talmannen 

Öppen omröstning är begärd och understödd och kommer därför att verkställas. Jag 

ber ledamöterna Ulla-Britt Dahl och Carina Aaltonen att biträda.  

Ja för finansutskottets förslag och nej för ltl Gunells ändringsförslag. 

Upprop. 

Omröstningen har givit vid handen; 18 JA-röster, 4 NEJ-röster, 4 avstod och 4 frånva-

rande. Majoritet för finansutskottets betänkande. Lagtinget har omfattat förslaget enligt 

finansutskottets betänkande. 

 

Föreläggs 48 Ht Trafikavdelningens förvaltningsområde enligt kapitel. 

Kapitel 20. Begäres ordet? 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag föreslår även där en ändring i enlighet med min till betän-

kandet fogade reservation som lyder: ”Trafikavdelningens försök till konkur-

rensutsättning av enskilda delar och linjer upphör i väntan på en helhetsstra-

tegi för utvecklingen av skärgårdstrafiken samt en bolagisering av sjötrafi-

ken”. 

Ltl Danne Sundman 

Talman! jag förslår att anslaget under moment 48.20.70 utgår samt att moti-

veringen ersätts med följande: "Anslaget utgår. Utskottet uppmanar land-

skapsregeringen att utkräva kostnaden för garantireparationen av varvskon-

cernen eftersom det är samma koncern som byggt m/s Skarven som nu utfört 

garantireparationen. Vidare kan utskottet konstatera att det varvsbolag med 

vilket landskapsregeringen bedriver skiljemannaprocess har likviderats och 

kommer att upphöra varför processen borde avslutas. Det finns inget motiv 

för att betala motpartens arvode i detta skede". 

Ltl Barbro Sundback 

Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Camilla Gunells ändringsförslag.  
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Ltl Anders Eriksson 

Jag stöder ltl Sundmans förslag. 

Talmannen 

Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Camilla Gunell, understödd av lag-

tingsledamoten Barbro Sundback,  föreslagit en ändring i enlighet med reservationen 

under moment 48.20.20. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning 

kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som 

röstar med lagtingsledamoten Camilla Gunells ändringsförslag röstar nej. Kan omröst-

ningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd. 

Ltl Camilla Gunell 

Jag föreslår även här öppen omröstning. 

Ltl Carina Aaltonen 

Jag vill understöda förslaget om öppen omröstning. 

Talmannen 

Öppen omröstning är begärd och understödd och kommer därför att verkställas. Jag 

ber ledamöterna Sjölund och Sundback att biträda.  

Ja för finansutskottets förslag, nej för ltl Gunells ändringsförslag.  

Upprop. 

Omröstning har givit vid handen; 23 JA-röster, 3 NEJ-röster och 4 frånvarande. 

Majoritet för finansutskottets förslag. 

Då går vi vidare till ltl Danne Sundmans förslag. Är det enligt reservationen i finansut-

skottet? Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets för-

slag röstar ja, de som röstar med lagtingsledamoten Danne Sundmans ändringsförslag 

röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen är 

godkänd. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag önskar öppen omröstning. 

Ltl Mika Nordberg 

Jag ber att få understöda öppen omröstning. 

Talmannen 

Ltl Sundman understödd av ltl Nordberg har begärt öppen omröstning och öppen om-

röstning kommer att verkställas. Jag ber ledamöterna Gun Carlson och Camilla Gunell 

att biträda vid omröstningen. 

Ja för finansutskottets betänkande, nej för ltl Sundmans ändringsförslag. 

Upprop. 

Omröstning har givit vid handen; 21 JA-röster, 5 NEJ-röster och 4 frånvarande. 

Majoritet för finansutskottets förslag. 

 

Föreläggs kapitel 30. Begäres ordet? 

Ltl Camilla Gunell 

Jag föreslår i enlighet med reservationen att anslaget under moment 

48.30.22 om 240 000 euro ska utgå.  
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Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag understöder ltl Gunells förslag.  

Talmannen 

Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Camilla Gunell, understödd av lag-

tingsledamoten Danne Sundman, föreslagit att anslaget under moment 48.30.22  ska 

utgå. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkstäl-

las. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med lagtingsle-

damoten Camilla Gunells ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen 

godkännas? Omröstningspropositionen godkänd. 

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Här skulle jag önska öppen omröstning. 

Ltl Camilla Gunell 

Jag ber att få stöda det. 

Talmannen 

Öppen omröstning har begärts och understötts. Öppen omröstning kommer att verk-

ställas. Jag ber ledamöterna Englund och Strand att biträda vid omröstningen. 

Ja för finansutskottets betänkande, nej för ltl Camilla Gunells ändringsförslag. 

Upprop.  

Omröstning har givit vid handen; 17 JA-röster, 10 NEJ-röster och 3 frånvarande. 

Majoritet för finansutskottets förslag. 

Föreläggs kapitel 50. Godkänt. 

Kapitel 70. Godkänt. 

Därmed är utgifterna jämte detaljmotiveringar godkända. 

Föreläggs inkomsterna enligt avdelningar jämte detaljmotiveringar. 

Avd.32  Godkänd. 

Avd. 33 Kansliavdelningens förvaltningsområde.  

Kapitel 40. Begäres ordet? 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag föreslår att motiveringen under moment 33.40.88 ersätts 

med följande: " Utskottet omfattar att aktieinnehavet avyttras. Innan försälj-

ningen genomförs anser utskottet att det bör upprättas ett aktieägaravtal 

mellan ägarna i bolaget, som reglerar de öppna frågeställningarna kring loka-

lerna som landskapets aktieinnehav berättigar till. Därtill bör landskapet, ge-

nom de myndigheter som idag hyr lokaler i fastigheten, enligt utskottets me-

ning, på förhand visa beredskap att fortsättningsvis hyra dessa. Dessa åtgär-

der behövs för att göra ett köp tillräckligt intressant och för att inbringa 

största möjliga likvid för aktierna". 

Ltl Mika Nordberg 

Jag ber att få understöda. 

Talmannen 

Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Danne Sundman, understödd av lag-

tingsledamoten Mika Nordberg föreslagit en ändring i enlighet med ltl Sundmans re-



  

  497 

servation till betänkandet i kap. 40. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Om-

röstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, 

de som röstar med lagtingsledamoten Danne Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan 

omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd. 

Jag ber JA-röstarna resa sig. Talmannen röstar JA. Jag ber NEJ-röstarna resa sig. Ma-

joritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande. 

 

Kap. 60 Godkänd. 

Avd. 37 Godkänd.  

Avd. 38  Godkänd.  

Avd. 39 Godkänd.  

 

Föreläggs de till betänkandet fogade två klämförslagen var för sig.  

Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt. Föreläggs det andra klämförslaget. God-

känt. Klämmarna är därmed behandlade. 

Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering.  

Begäres ordet? 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag föreslår att betänkandet under rubriken "allmän 

motivering" kompletteras med följande: "Utskottet vill betona vikten av ett 

tydligt ekonomisk-politiskt ledarskap för att undvika överskridningar av 

budgeten, möjliggöra en stram ekonomisk politik och upprätthålla 

budgetdisciplin. En viktig del av detta ledarskap är det parlamentariska 

samspelet där endast en väl fungerande majoritet kan driva en tillräckligt 

ansvarstagande politik för att nedbringa landskapets utgifter. Utskottet kan 

bl.a. på basen av remissdebatten konstatera att det rått stor oenighet kring 

vissa frågor i den nu aktuella framställningen vilket tagit fokus från arbetet 

och dessutom försenat framställningen. Vidare har utskottet inhämtat att när 

det t.ex. gäller kostnadsutveckligen för skärgårdstrafiken så har många 

förslag till inbesparingar utarbetats av tjänstemännen vid trafikavdelningen 

men dessa har sedan inte kunna förverkligas, ofta p.g.a. politisk oenighet och 

brist på kompromissvilja regeringspartierna emellan. Utskottet har erfarit att 

trots detta har politisk förankring av den nu aktuella tilläggsbudgeten nog 

gjorts i vederbörlig ordning inom regeringspartierna, uppenbarligen dock 

utan önskvärt resultat". 

Ltl Fredrik Karlström 

Jag ber att få understöda ltl Sundmans långa ändringsförslag. 

Talmannen 

Under detaljbehandlingen har lagtingsledamoten Danne Sundman, understödd av lag-

tingsledamoten Fredrik Karlström föreslagit en ändring i enlighet med ltl Danne Sund-

mans reservation till betänkandet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Om-

röstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, 

de som röstar med lagtingsledamoten Danne Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan 

omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd. 
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Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majori-

tet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande. 

Allmänna motiveringen är därmed behandlad. Ärendets enda behandling är avslutad. 

Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling 

15 Revidering av regelverken för hembygds-, jordförvärvs- och näringsrätt 

Ltl Danne Sundmans hemställningskläm 
Landskapsregeringens svar (S 5/2009-2010-s) 
Ltl Danne Sundmans m.fl. spörsmål (S 5/2009-2010)  

Under överläggningen i ärendet, som förklarades avslutad vid ett tidigare plenum har 

lagtingsledamoten Danne Sundman, understödd av lagtingsledamoten Roger Jansson, 

föreslagit att lagtinget skulle godkänna en hemställan till landskapsregeringen av föl-

jande lydelse: "Lagtinget hemställer om att landskapsregeringen utan dröjsmål förverk-

ligar åtgärder som anges i den parlamentariska kommitténs betänkande, Åländsk ut-

rednings 2009:4 från den 2 april 2009, och snarast återkommer till lagtinget med be-

hövliga lagframställningar i ärendet" 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. 

Omröstningspropositionen ställs så att  de som röstar för att landskapsregeringens svar 

med anledning av spörsmålet antecknas till kännedom röstar ja, de som för lagtingsle-

damoten Danne Sundmans förslag till hemställan röstar nej. Kan omröstningsproposit-

ionen godkännas? Godkänd.  

Ltl Danne Sundman 

Talman! Jag önskar öppen omröstning. 

Ltl Anders Eriksson 

Har talman! Med tanke på hur viktiga frågor det är så understöder jag försla-

get.  

Talmannen 

Öppen omröstning har föreslagits och understötts och kommer därför att verkställas. 

Jag ber lagtingsledamöterna Roger Jansson och Åke Mattsson att biträda vid rösträk-

ningen.  

Ja för att det ska antecknas till kännedom, nej för att ltl Sundmans hemställningskläm 

ska godkännas. 

Upprop.  

Omröstning har givit vid handen; 16 JA-röster, 10 NEJ-röster, 1 avstod och 3 frånva-

rande. 

Majoritet för ja. Lagtinget har således beslutat anteckna landskapsregeringens svar till 

kännedom. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling 

16 Äldres vård och omsorg 

Landskapsregeringens svar (S 7/2009-2010-s) 
Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. spörsmål (S 7/2009-2010) 

Först tillåts diskussion och därefter antecknas svaret för kännedom. Under diskussion-

en i ärendet kan det väckas förslag om hemställan till landskapsregeringen.  
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Om ett förslag till hemställan har väckts bordläggs ärendet till ett plenum tidigast föl-

jande 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.  

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Det här är spörsmål nr 7, äldres vård och omsorg. Klämmen är: 

Vilka konkreta beslut har landskapsregeringen fattat som svarar mot de akuta 

behoven av vård och omsorg av de äldre? 

Minister Katrin Sjögren  

Herr talman! Det finns en gammal sanning som lyder: Att åldras är ingen 

fröjd, men ingen sjukdom heller. Jag tänker avfärda den första tesen, att åld-

ras är ingen fröjd, med en gång, genom att exemplifiera med några kända vi-

tala pensionärer Mick Jagger och Roger Jansson, 67, Iggy Pop, 63, Gun Carl-

son och Tina Turner, 71. Vad och vem befolkar den så viktiga tredje sektorn? 

Jo, de grå tinningarnas charm. De spikar på Mats Mårs ute på Föglö, målar 

på Märket, samlar in pengar till Pakistan och hungerdagen med Röda korsets 

sparbössor, sorterar kläder på Emmaus. Den andra tesen, men ingen sjuk-

dom heller, är däremot sann. Statistik visar att av dem som har fyllt 65 har 25 

procent äldreomsorg av något slag. Långvården är en följd av hälsoproblem, 

men att åldras innebär det att insjukna? 

En av medicinens största framsteg, i paritet med tbc-vaccinationen och an-

tibiotikan, är att vi har höjt vår medellivslängd väldigt drastiskt, med cirka 20 

friskare år sedan 60-talet. Trenden visar att de flesta lever bra och behöver 

som mest stöd och omsorg de allra sista levnadsåren. När vi politiker pratar 

om äldreomsorg blir det ofta problemfokuserat. Det visar den här hinnan. 

Om man är gammal har man genombrott av sjukdom, men att bli gammal är 

ingen sjukdom. Vi har medikaliserat åldrandet till stor del. 

Den samlade oppositionen, förutom lagtingsledamot Jörgen Strand, har i 

ett spörsmål ställt följande fråga: "Vilka konkreta beslut har landskapsrege-

ringen fattat som svarar mot de akuta behoven av vård och omsorg av de 

äldre?" Enligt min uppfattning är det här lagtingsårets viktigaste spörsmål 

och det är två av spörsmålsställarna som sitter i bänkarna. 

 Landskapsregeringen bedriver ett kontinuerligt och systematiskt arbete 

för att främja en hållbar utveckling av äldreomsorgen i landskapet. Vi anser 

att de akuta behoven av vård och omsorg om de äldre är tillgodosedda, men 

det finns ett omfattande utvecklingsarbete att göra innan alla pusselbitar i 

den åländska äldreomsorgen är på plats. Det är ett arbete som inte bara 

sträcker sig endast ett budgetår, en mandatperiod framåt. Parter i det ut-

vecklingsarbetet är kommunerna, ÅHS och landskapsregeringen. 

Styrdokumentet i landskapsregeringens äldreomsorgsarbete är Äldre-

omsorgsutredningen och den handlingsplan och målsättningar som fastslogs 

2007. Samtidigt uppmanade landskapsregeringen kommunerna att upp-

märksamma målsättningarna och handlingsplanen i sin helhet, men i syn-

nerhet punkterna om hemtjänst och hemsjukvård, kommunalt servicebo-

ende, kommunala åldringshem samt ekonomiska förutsättningar för äldre-

omsorgen.   
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Den här OH-hinnan har jag faktiskt spikat ihop själv för att visa hur många 

punkter det kan behövas insatser på för de äldre och hur komplext hela nätet 

av äldreomsorg ser hur och hur otroligt olika behoven är, beroende på om 

man är frisk och vital och bor hemma eller om man behöver bo på Gullåsen. 

Det skiljer sig enormt och det har ingenting att göra med ålder.  Det finns 

glasklara, pigga 90-åringar som klarar sig hemma utan någon som helst 

hjälp, medan det finns 60-åringar som bor på Gullåsen.  

Vilka konkreta beslut har landskapsregeringen fattat, herr talman?  

1. En lag om närståendevård trädde i kraft på Åland 2009. Landskapsre-

geringen har ordnat information om lagen för kommunernas social-

vårdspersonal och handikappförbundet under vintern/våren 2009. 

Landskapsregeringen informerar även fortlöpande om lagen och dess 

tillämpning. Det arbete som utförs av närståendevårdarna är av myck-

et stor betydelse och skapar stabilitet och trygghet för vårdtagarna.  

2. Sedan april 2007 ingår förebyggande hembesök i ÅHS ordinarie verk-

samhet med en ergoterapeut som ansvarar för förverkligandet. Besö-

ken utförs i samarbete med kommunernas socialsektor. Idag erbjuds 

alla åländska seniorer förebyggande hembesök.  

3. En aktuell och efterfrågad åtgärd som avancerar är sammanhållen 

hemvård. I samarbete med ÅHS kommer Vårdö, Geta, Eckerö och 

Kökar att delta i ett pilotprojekt med sammanhållen hemvård. Pilot-

projektet, inom vilket kommunerna och ÅHS kostnadsfritt utför 

mindre tjänster åt varandra inom området för hemtjänst och hemsjuk-

vård har inletts. Ett utbildningstillfälle för den personal i kommunerna 

som kommer att delta i projektet kommer att hållas av ÅHS. Land-

skapsregeringen kommer att utvärdera projektet, göra anpassningar av 

lagstiftningen och se över avgiftssystemen. Landskapslagen om Ålands 

hälso- och sjukvård håller på att revideras och kommer att komplette-

ras med en skrivning om att ÅHS kan tillhandahålla hemservice. I den 

femåriga socialvårdsplanen, som uppdateras årligen, redogör land-

skapsregeringen för målsättnings- och handlingsprogrammets mål att 

minst 90 procent av 75 år och äldre ska ha möjlighet att bo i eget hem 

samt för kravet på att ökade resurser inom området skall beaktas i så-

väl landskapets som kommunernas budgetberedningar. Under anvis-

ningarna i socialvårdsplanen anges att kommunerna aktivt bör samar-

beta med andra aktörer, såsom ÅHS för att säkra en vidareutveckling 

av det sociala trygghets- och servicesystemet samt att kommunerna 

bör säkerställa tillräckliga resurser för service som stöder äldre perso-

ners hemmaboende och utveckla servicen till dessa klienter.  

4. Hemsjukvården är mycket viktig i den framtida sjukvården och något 

av en spindel i nätet när det gäller äldreomsorgen. Landskapsregering-

en har mött de ökade kraven på hemsjukvård genom att beakta detta i 

de budgetmedel som beviljats ÅHS. Hemsjukvården på norra Åland 

har förstärkts med en ny tjänst år 2010. Dessutom har man med inter-

na omdisponeringar förstärkt personalresursen både på norra och 

södra Åland. I ÅHS:s budgetförslag för år 2011 föreslås att hemsjuk-

vårdens personal utökas med en läkartjänst.   

5. Landskapsregeringen fastställde 2008 föreskrifter rörande en vårdga-

ranti för den offentliga hälso- och sjukvården.   
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6. I juni 2009 antog landskapsregeringen en tillsynsplan för landskaps-

regeringens socialvårdsbyrå. Tillsynsplanen ligger till grund för ett sys-

tematiskt och kontinuerligt tillsynsarbete inom den sociala sektorn in-

klusive äldreomsorgen. Resurserna är små på socialbyrån, men har 

förstärkts med en byråchef och intentionerna är att inrätta en socialin-

spektör för äldreomsorgen 2011.  

7. I augusti 2010 antogs ”Kvalitetsrekommendationer angående tjänster 

för äldre”, ett mycket viktigt basdokument för den åländska äldre-

omsorgen. I kvalitetsrekommendationerna betonas vikten av en lång-

siktig strategi för äldreomsorgen och betydelsen av förebyggande, akti-

verande och rehabiliterande åtgärder för att möta de utmaningar som 

den demografiska utvecklingen, med ett ökat antal äldre, innebär. 

Också i samband med kvalitetsrekommendationerna utarbetades ett 

tillsynsdokument för kommunernas äldreomsorg. Från och med år 

2011 skall kommunerna årligen till landskapsregeringen rapportera 

om situationen inom kommunens äldreomsorg. I framtiden kommer 

större krav att ställas på kommunerna att utöva egenkontroll över 

äldreomsorgen. Tillsynsdokumentet är ett första steg i utvecklingen 

mot en utökad egenkontroll.  

8. Även landskapsregeringens hälsopolitiska program betonar vikten av 

att upprätthålla de äldres hälsa och funktionsförmåga och de faktorer 

som är särskilt viktiga för att möjliggöra detta: röra på sig, äta bra mat, 

ha sociala kontakter samt känna sig behövd och ha en meningsfull 

sysselsättning. De äldres delaktighet och inflytande är viktiga grund-

principer i det hälsofrämjande arbetet och bör genomsyra verksamhet-

en. Som prioriterade områden anges att utöka den rehabiliterande 

verksamheten samt att underlätta och stimulera äldres möjligheter till 

ett aktivt fysiskt, socialt och intellektuellt liv. När det gäller den rehabi-

literande verksamheten är ett pilotprojekt på gång i Mariehamn. Det 

gäller rehabilitering av de äldre i hemmiljö. Syftet är att utveckla ett 

rehabiliterande och aktiverande synsätt inom äldreomsorgen. Samar-

betspartners är hemtjänsten och primärvården. Det hälsopolitiska 

programmet kommer att åtföljas av strategier som tydliggör arbets- 

och ansvarsfördelning, samordning samt utvärdering och uppföljning.  

9. En av de viktigaste och mest angelägna äldreomsorgspusselbitarna är 

Gullåsens utveckling. Den biten måste snabbt komma på plats nu, utan 

att darra på manschetten, för att vi skall kunna utveckla och se struk-

turerna i äldreomsorgen. I äldreomsorgsutredningen och målsätt-

nings- och handlingsplanen uttalas att Gullåsen skall utvecklas till ett 

geriatriskt sjukhus med inriktning på utredning, behandling, rehabili-

tering av äldre samt utslussning till fortsatt lämplig vårdnivå. ÅHS 

uppmanades att uppgöra en plan för att förverkliga Gullåsens utveckl-

ing enligt förslaget.  

I rapporten "Slutrapport för Arbetsgruppen för Gullåsens utveckling", 

som kom hösten 2007, föreslogs att förändringarna ska ske stegvis och 

i befintliga utrymmen, men med en successiv utökning av personal i 

takt med förändringarna. I samband med att det konstaterades fukt- 

och mögelproblem på Östergårds konstaterade styrelsen och lednings-

gruppen vid ÅHS att alla Gullåsens avdelningar behöver ses över och 

moderniseras. Ärendet hänsköts till en ny arbetsgrupp. I rapporten 
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som överlämnades till styrelsen för ÅHS sommaren 2010 konstaterade 

arbetsgruppen att ett fullständigt genomförande av den planerade 

verksamheten kräver nya lokaler, men att det är fullt möjligt att på-

börja genomförandet i befintliga utrymmen. I rapporten anges följande 

tidsplan för förverkligandet:  

2010: Planering, utredning av formalia kring sammanslagning av nu-

varande Gullåsen och Rehab 

2011: Inledande av pilotprojekt i form av patientgruppering, planering 

av nybygge 

2012: Byggstart 

2015: Verksamheten igång i den nya byggnaden 

ÅHS styrelse återremitterade rapporten till ledningsgruppen för ytter-

ligare beredning. På ÅHS styrelse ankommer att sända ut rapporten 

internt och till kommunerna på remiss samt att fatta ett uttryckligt be-

slut om omvandlingen av Gullåsen till ett centrum för geriatrik och re-

habilitering och samtidigt bedöma behovet och omfattningen av reno-

vering och ombyggnader. Jag har vid flera tillfällen påpekat vid ÅHS 

styrelsemöten att man behöver kommunicera både internt och med 

kommunerna. För att underlätta kommunikationen kunde den kon-

kretiseras med direkta frågeställningar: Vad innebär en utveckling av 

Gullåsen för kommunerna och för med- och kir.avdelningarna? Plats-

antal? Personalbehov?  När det är gjort kan landskapsregeringen fatta 

beslut om att bevilja medel för projektet. Landskapsregeringen avser 

att i planen för 2011 uppmana ÅHS att påskynda processen. 

I takt med att Gullåsen utvecklas till ett geriatriskt sjukhus behöver 

åldringshemmen, institutionerna rustas upp. Kommunerna ansvarar 

för att tillräcklig tillgång till platser finns vid serviceboenden och effek-

tiverat serviceboende.  

En förutsättning för att detta ska kunna förverkligas är att klienterna 

vårdas på rätt vårdnivå och att kommunerna kan erbjuda vård på alla 

nivåer i vårdkedjan.  

Svårt sjuka kroniker med s.k. högt RAVA-index, hög vårdtyngd, ska 

vårdas på åldringshem, inte på serviceboende. RAVA-index är en mä-

tare på äldre personers handlingsförmåga och behov av hjälp. Hjälp-

behovet utvärderas genom frågor om motorik, påklädning, ätande, hy-

gien och minne. För att kunna göra en helhetsbedömning behöver in-

dexet kompletteras med att man tar i beaktande också faktorer som 

otrygghet och ensamhet.  

I äldreomsorgsutredningen och handlingsplanen sägs att de kommu-

nala åldringshemmen institutionerna (De Gamlas Hem, Trobergs-

hemmet och Sunnanberg) måste anpassas för att kunna sköta de mera 

vårdkrävande personerna eftersom de flesta långvårdspatienter som i 

dag vårdas vid Gullåsen kommer att överföras till åldringshemmen. 

Personalstruktur och personaltäthet på åldringshemmen bör ses över 

och kommunerna ombeds utreda en effektivare användning av insti-

tutionsplatserna, där samtliga kommuner skulle ha tillgång till plats på 

åldringshem, institution. I kvalitetsrekommendationerna ingår re-

kommendationer angående personalstruktur och personaltäthet.  

Den här OH-bilden visar hur vår struktur ser ut på Åland. Tittar man 

på de nationella rekommendationerna, vi vet att vi inte behöver an-
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passa oss till dem, men det kan vara intressant att göra en jämförelse, 

kan vi konstatera att man i Finland rekommenderar att tre procent av 

de över 75 år ska vårdas på ålderdomshem. På Åland har vi idag redan 

9,5 procent institutionsplatser, man rekommenderar att 5-6 procent 

bör bo på effektiverat serviceboende, det betyder ett serviceboende 

som har personal 24 timmar om dygnet. Vi har 7,5 procent. Vi har in-

stitutionsplatser, vi har serviceboende, det är logistiken som haltar. 

Tittar vi framåt hur det skulle kunna utveckla sig, så borde vi ha till-

räckligt med platser på serviceboende och institutioner. Det som vi har 

varit dåliga på, på Åland, är att ta fasta på de andra bitarna i vårdked-

jan, hemvård och serviceboende.  

Läkarresurserna vid åldringshemmen bör samordnas och ÅHS bör 

serva institutionerna med läkartjänster. Läkartjänster kan finnas inom 

primärvården, bassjukvård för de äldre medan de äldres specialsjuk-

vård, geriatriken, finns på nya Gullåsen. Här handlar det också om 

vård på rätt nivå. 

10. Kvalitetsrekommendationerna är ett redskap både för kommunernas 

interna arbete och för landskapsregeringens tillsynsarbete. Förutom 

ovannämnda åtgärder för att säkerställa god vård och omsorg kommer 

landskapsregeringen nu i höst att inleda ett samarbete med kommu-

nerna och ÅHS, ett flerårigt arbete med att se över och effektivera 

vård- och servicekedjorna för de äldre. Syftet är att lyfta fram kvali-

tetshöjande och kostnadseffektiviserande åtgärder utgående från att 

vård och service ges i rätt tid och på rätt nivå. Vi har valt att inleda ar-

betet med de vård- och servicekedjor som personer med demenssjuk-

dom berörs av. Andra vård- och servicekedjor som ska ses över är åt-

minstone de som berör psykogeriatriska patienter/klienter, patienter 

med rehabiliteringsbehov samt patienter/klienter i livets slutskede. 

Demensvården är ojämlik på Åland. Många patienter får vård på för 

hög eller låg nivå eftersom det saknas gruppboende. Det finns tre kate-

gorier när det gäller demenspatienter. Den första är personer som har 

fått en diagnos och som vårdas på rätt plats, den andra är personer 

som har fått diagnos, men inte får någon vård, och den tredje katego-

rin är personer som varken har fått diagnos eller vård. Det handlar om 

livskvalitet, men också om samhällsekonomi. De patienter som har fått 

rätt diagnos och rätt vård är de patienter som kostar minst. De patien-

ter/klienter som lider av demenssjukdom av lätt och medelsvår karak-

tär hittar man ofta i hemvården och serviceboenden. De tunga och ofta 

svårskötta vårdar ofta anhöriga.  

Vikten av att rehabilitera dementa också när de råkar ut för fysiska 

problem är en sak som är underskattad. Har man en dement pati-

ent/klient som bryter lårbenshalsen och man inte rehabiliterar patien-

ten blir hon/han en sängpatient som kostar väldigt mycket mer i sam-

hällsmedel och i lidande för patienten/klienten om man inte kan röra 

på sig och ta sig t ex till toaletten.  

En stor fördel som vi har här på Åland är att det finns möjligheter till 

utbildning inom såväl det sociala som hälso- och sjukvårdsområdet. 

Vid vårdinstitutet utbildas närvårdare med inriktning på bl.a. äldre-

omsorg, handikappomsorg, sjukvård och omsorg. Vårdinstitutet er-

bjuder också komplettering och fortbildning för social- och hälso-
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vårdspersonal. Vid Ålands högskola utbildas sjukskötare. Tillgången 

till utbildning inom de här områdena på hemmaplan är viktig med 

tanke på rekrytering av ny personal och betydelsen av kontinuerlig 

fortbildning för anställda inom socialvården respektive hälso- och 

sjukvården. 

11. Landskapsregeringen har inlett ett samarbete med ÅSUB i syfte att 

skapa en mera heltäckande statistik för det sociala området inklusive 

äldreomsorgen. De statistiska uppgifterna är av stor betydelse för såväl 

tillsyns- som utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen. Landskapsrege-

ringen kommer att utreda de ekonomiska konsekvenserna för äldre-

omsorgen och där är en viktig faktor renoverings- och ombyggnadsbe-

hoven vid Gullåsen. 

Enligt socialvårdslagen framgår att kommunerna bland annat skall 

ombesörja anordnandet av boendeservice och anstaltsvård. Av 24 § 

framgår att med anstaltsvård avses vård, uppehälle och rehabiliterande 

verksamhet i sådan verksamhetsenhet inom socialvården, som lämnar 

fortlöpande vård. I lagens förarbeten fås ytterligare vägledning om vad 

som avses med anstaltsvård. Det sägs att: "Vård som anordnas dygnet 

runt behövs särskilt vid anordnandet av vård för sådana personer 

som på grund av ålderdom är hjälplösa eller handikappade eller el-

jest har nedsatt prestationsförmåga. Anstaltsvården är en ändamåls-

enlig vårdform för sådana långvarigt sjuka som kan röra sig och som 

inte behöver sjukhusvård, men som inte klarar sig hemma trots re-

gelbundet ordnad social- och hälsovårdsservice”. Gränsen för an-

staltsvård går således inte vid om personen ifråga är i behov av sjuk-

vård eller inte utan vid om en person är i behov av sjukhusvård. Land-

skapsregeringen konstaterar att enligt gällande socialvårdslag an-

kommer ansvaret för sjukvården vid anstalterna på kommunerna. 

Landskapsregeringens avsikt är att i hälso- och sjukvårdslagstiftning-

en, som är under revidering, tydligare klargöra ansvaret för sjukvården 

vid anstalterna.  

I landskapslagen om hälso- och sjukvården stadgas att landskapet 

Åland svarar för att befolkningen erhåller hälso- och sjukvård. I pla-

nen, som kompletterar lagen, för ÅHS stadgas att det åligger ÅHS att 

ordna sjukvård på allmänläkarnivå, till vilket hänförs läkarundersök-

ning, av läkare given och övervakad vård, däri inbegripet långtidssjuk-

vård vid Gullåsen, hemsjukvård och medicinsk rehabilitering samt 

första vård (ambulansvård) inom landskapet. 

12. En revidering av landskapslagen om hälso- och sjukvården har påbör-

jats. En av målsättningarna med revideringen av lagen är att hälso- 

och sjukvårdstjänsternas innehåll och omfattning skall beskrivas i la-

gen. 

13. Landskapsregeringen deltar i finansieringen av äldreomsorgen genom 

att årligen bevilja kommunerna landskapsandelar för driften av social-

vården inklusive äldreomsorgen. I och med införandet av ett nytt land-

skapsandelssystem 2008 slopades landskapsandelarna för anlägg-

ningskostnader helt för alla kommuner utom de i bosättningsstruktur-

grupp 1, skärgården och Geta. Samtidigt höjdes nivån när det gäller 

landskapsandelarna för driftskostnaderna, dels genom att basbeloppen 

för de uppgiftsbaserade landskapsandelarna räknades upp utgående 



  

  505 

från de verkliga kostnaderna och dels genom en justering av koeffici-

enterna. Särskilda landskapsandelar för specialomsorg, barnskydd och 

missbrukarvård infördes. Dessutom infördes bestämmelser om ett nytt 

basserviceindex för Åland, som bättre speglar förändringar i den 

kommunala kostnadsnivån. I det skriftliga spörsmålssvaret redogörs 

för hur landskapsandelarna för socialvården har utvecklats från 1998 

till 2010. En överslagsräkning ger vid handen att före det nya land-

skapsandelssystemet snittade överföringarna till kommunerna på runt 

tio miljoner euro inklusive stöd för anläggningar. I dagsläget har över-

föringarna nästan fördubblats, till en bra bit över 18 miljoner.  

Kommunernas Gullåsenavgifter har under de senaste åren sänkts med 

ca 30 procent eller ca en miljon euro per år till kommunernas fördel. 

När Gullåsen blir en enhet för geriatri och rehabilitering kommer ÅHS 

att överta kostnaderna för Gullåsen. I dagsläget betalar kommunerna 

ungefär tre miljoner euro för vården på Gullåsen. 

14. Några andra axplock som inte nämns i det skriftliga svaret är t.ex. de 

seminarier och fortbildningstillfällen som landskapsregeringen ge-

nomför. I år har vi haft utbildning om kvalitetsrekommendationerna. 

Förra veckan hade vi ett mycket välbesökt och uppskattat utvecklings-

seminarium med en av Finlands främsta experter inom äldreomsorg. 

Senare i höst planeras ett tillfälle till som kommer att handla om goda 

exempel inom äldreomsorgen. 

15. På Åland genomförs också ett teknikprojekt inom äldreomsorgen, 

VIRTU. Teknik är en del av den framtida äldreomsorgen. Målsättning-

en med projektet är att stöda äldre människor så de klarar av att bo 

hemma, att öka livskvaliteten och främja säkerheten. 

16. Landskapsregeringen kommer också att utreda socialvårdens utveckl-

ing. Utredningen skall innefatta tre perspektiv; organisation, lagstift-

ning och funktionalitet och beräknas vara klar i vår.  

 Herr talman! Samhället håller på att förändras på grund av åldringsproces-

sen och en individuell bred och mångsidig service- och vårdbehovsplanering 

är nödvändig. Det var det! Det återstår för min del att framföra en from för-

hoppning om en konstruktiv, uppbyggande, framåtsyftande och bärande 

spörsmålsdebatt!   

Talmannen 

Tack minister Sjögren! 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Jag vill tacka minister Sjögren för en synnerligen gedigen 

och god genomgång av äldreomsorgsplaneringen inom landskapsrege-

ringen. Det var imponerande och jag kan försäkra att den liberala lag-

tingsgruppen står som en man och en kvinna bakom ministerns strä-

vanden. Vi har en god äldreomsorg på Åland vill jag påstå. Naturligtvis 

är det så att det alltid finns saker som man kan förbättra och behöver 

förbättra. En sak som jag vill trycka på är att vi gemsamt behöver riva 

ner formella skrankor mellan den kommunala äldreomsorgen och sjuk-

vården, ÅHS så att vi kan få samordnade insatser förbättrade på den 

punkten inom den sektorn. 
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Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det håller jag definitivt med. Det är ett evighetsproblem. 

Kommunerna tycker att ÅHS inte sköter sig tillräckligt, man får dålig in-

formation och det behöver definitivt förbättras. En sak är att se över 

vård- och servicekedjorna. Där ska vi också se vad vi kan göra i lagstift-

ningen när det gäller ÅHS’ samarbete med kommunerna.  

Jag skulle också önska en sak till och det är att kommunerna sinse-

mellan började prata om en äldreomsorg för de åländska äldre. Fast 

man har jättefina strukturer på vissa ställen, men man skulle vinna så 

oändligt mycket på att samarbeta och jag ser dilemmat här också. Land-

skapsregeringen ska kommunicera med 16 kommuner där äldreomsor-

gen ser väldigt olika ut. En del är jätte på hugget, Saltvik t ex, Hammar-

land är duktig på hemvård, men sedan finns det kommuner som inte alls 

har något demensboende. 

Ltl Folke Sjölund, replik 

Herr talman! Jag håller helt och hållet med om att det behövs en betyd-

ligt större samordning. Det bästa skulle vara att få en sammanhållen 

äldreomsorg över hela Åland. Det skulle vara betydligt lättare att kunna 

samordna insatserna mellan å ena sidan den kommunala nivån och å 

andra sidan landskapsnivån, dvs ÅHS. Jag önskar ministern all lycka 

och välgång på det här viktiga arbetet framöver. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Tack för det. Nu har jag ett år kvar på den här posten så 

det här är ett arbete som måste fortsätta i nästa landskapsregering, men 

jag kan garantera lagtinget att trots att socialbyrån är liten till personan-

tal finns det väldigt hög kompetens och duktiga tjänstemän. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ulla-Britt Dahl, replik 

Herr talman! Ja, det var ett otroligt bra och uttömmande spörsmålssvar 

med 15 eller om det var 16 punkter. Det som är förvånande är att det 

bara sitter två av spörsmålsväckarna i salen. Om man väcker spörsmål 

bara för spörsmålets skull eftersom man inte är intresserad av svaret, 

kanske det räcker med att man läser svaret, vad vet jag. Det var otroligt 

bra framfört och jag hoppas att alla dessa punkter, många håller man på 

med, om jag tänker på Gullåsens framtid som ett geriatriskt sjukhus ser 

jag fram emot det och också  det här som ledamot Sjölund tog fram, med 

en sammanhållen hemsjukvård och Jag tror att det här är alldeles ut-

märkt och det är det bästa spörsmålssvaret som har kommit härifrån. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag menar  det jag sade i inledningen. Jag tycker att det är 

ett av de viktigaste spörsmålen som har ställts här och det är jättetrist 

att det inte är folk i salen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Beröm kommer senare, men jag vill redan nu tacka för de 

mycket vänliga inledande orden. Det kommer jag att leva länge på och 

frisk tio år extra, antagligen till många partikollegers bedrövelse. Lite 

missnöjd är jag ändå med placeringen ihop med den där gubben Mick 

Jagger, jag hade hellre varit i Tina Turners sällskap tillsammans med 

Gun Carlson.  

Min seriösa fråga gäller ersättningen, i och med landskapsandelsre-

formen, till kommunerna, som faktiskt innehöll mer än en fördubbling, 

inklusive investeringsstöden, men de ingick också i de gamla siffrorna 

när man räknar med Gullåsensänkningen så blir det också så. Min fråga 

till ministern är huruvida ni har någon uppfattning om kommunerna de 

här åren när de har fått den här fördubblingen, har använt alla pengarna 

till socialsektorn? Jag har en känsla att de har gått till en hel del annat 

och det borde inte få förekomma. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Till ltl Gun Carlsons kaliber har ltl Jansson inte nått upp 

ännu, men det kommer väl kanske. I och för sig är det svårt att komma 

upp till ledamot Gun Carlsons kaliber.  

Till landskapsandelarna, vi har inget system att kontrollera land-

skapsandelar. Det har jag frågat flera gånger, men vi har ingen sådan 

mekanism med landskapsandelssystemet. Min uppfattning är att stora 

delar av kommunernas överskott som vi ser idag, är landskapsandelarna 

för socialvården. Min uppfattning är också att det för den skull finns ett 

utrymme för att göra sociala reformer. Det finns ett ekonomiskt incita-

ment att också utveckla äldreomsorgen. Det räcker också till andra soci-

ala reformer. Det är min uppfattning.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! I landskapsandelsreformen var det faktiskt ett politiskt 

underlag att det behövdes pengar till de olika delarna inom socialvår-

den, men alldeles särskilt kanske när det gäller äldreomsorg. Då är det 

väldigt galet om vi inte kan kontrollera om kommunerna använder 

pengarna som de är avsedda utan de kan gå till annan kommunal verk-

samhet. Något slags instrument borde vi hitta för det och då skulle sä-

kert också äldreomsorgen ges lite bättre resurser än vad som idag är fal-

let. Då skulle också den kommunala kritiken mot landskapets politik 

inom sektorn minska. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag är helt med på det tåget om man skulle kunna hitta 

något system. Samtidigt vet vi att kommunerna lägger väldigt mycket 

pengar på socialvården. Det är lagstadgad verksamhet, den är re-

surskrävande så vi behöver absolut hitta mekanismer.  

Jag vill också säga en annan sak som landskapsregeringen också har 

gjort. Det är att vi har sett över barnomsorgslagen. Vi har försökt rikta 

den, vi inskränkte på den subjektiva rätten just för att kunna använda 

pengar till socialvården, men framför allt inom äldreomsorgen. Det var 

också en tanke. Vi måste mera fundera på hur vi riktar lagstiftning 

framåt i tiden. 
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Talmannen 

Replikskiftena är därmed avslutade. Nu startar debatten. 

Vtm Gun-Mari Lindholm 

Herr talman! Jag vill börja med att tacka för svaret som landskapsregeringen 

har formulerat och presenterades av minister Sjögren. Jag är också glad för 

det som ministern uttryckte om att det här kanske är den viktigaste frågan att 

debattera, åtminstone vad gäller från den avdelningen som minister Sjögren 

ansvarar över, men jag tror också för hela landskapsregeringen och för lag-

tinget och det åländska samhället att blicka framåt och försöka börja ta beslut 

steg för steg. De äldre och den åldrande befolkningen är en resurs. Vi blir allt 

äldre, vi lever längre, det medför att sjukdomsbilden för åldringar idag är att 

man en kort tid är multisjuk och före det klarar man sig själv med lite hjälp 

ibland.  

Vi räknar med att det finns drygt 600 personer fler år 2020 över 75 år än 

vad det finns idag. Den här statistiken ska vi ta på allvar. Vi ska rusta oss för 

framtiden. Det är nu, senast, som vi ska konkretisera våra visioner och det är 

nu, senast, som vi ska ta beslut. Vi har lagstiftningsrum som stipulerar den 

här verksamheten. Vi har Ålands hälso- och sjukvårdslag och vi har social-

vårdslagen, som egentligen är en blankettlag, dvs. ganska rakt av en kopia av 

finsk lag och som jag senare kommer att anföra problemen runt. Aktörerna är 

både kommunerna och ÅHS. Inom ÅHS har vi långvårdsenheten, vi har Re-

hab, primärvården, men också medicin, psyk. osv.  

I kommunerna finns en hemservicetjänst, serviceboende och eller effekti-

verat serviceboende samt de olika kommunförbunden, t ex De Gamlas hem. 

Utöver det har Mariehamn Trobergshemmet och Saltvik har Sunnanberg som 

är mer likt institutionsvård, men kanske ändå inte, alltså mera sjukhuslik-

nande vård.  

Definitioner på hemservice eller hemtjänst är att det är ett bistånd vid full-

görandet av funktioner som hör till boendet, personlig skötsel och omvård-

nad eller därtill hörande annan, normal och invand livsföring. Enligt social-

vårdsförordningen 9 paragraf ordnas hemservice i form av hjälp i hemmet 

med arbete, personlig omvårdnad och stöd, vilket heter hemvårdare eller 

hemhjälpare till enskilda eller familjer. Sedan har man också stödservice 

såsom måltids-, klädvårds-, bad-, städ-, transport- eller följeslagarservice och 

tjänster som främjar socialt umgänge.  

Med hemsjukvård, det som ÅHS servar med, avser hälso- och sjukvård 

inom öppen vård, som innebär personligt möte mellan patient och vårdgivare 

och som genom ÅHS åtagande och ansvar ges i patientens bostad eller där 

patienten vistas. Hemsjukvården är således en vårdform som innebär att pa-

tient är inskrivande för mottagande för hälso- och sjukvård utanför ÅHS’ lo-

kaler. Hemsjukvårdsbesök ska ingå i en vårdplan för hemsjukvård.  

Vad är då egentligen problemet och varför ställer vi frågan? Det står att 

problemet är ansvarsfördelningen mellan kommunerna och ÅHS. Jag tror att 

alla som sitter här i salen nu, det är inte bara oppositionen som har gått hem 

utan det är också stora delar av majoritetspartierna som har gått hem, har er-

farit att det finns ett problem mellan ansvarsfördelningen. De flesta är också 

kommunpolitiker så vi vet att det finns problem där med gränsdragningen, 

vad är socialvård och vad är hemsjukvård. Vad är det som sorterar under 

ÅHS. Nu har landskapsregeringen definierat de förarbeten som man har hän-
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visat till och som gör att vi vet var den här gränsdragningen finns. Jag ser 

också att det är där problemet är.  

Man menar att i den egentliga hemservicen eller effektiverade servicebo-

endet kan man enligt vad socialvårdslagen säger ändå ha en medicinsk verk-

samhet där. Det problem som uppstår är vem som bär det medicinska ansva-

ret, om vi börjar anställa sjukskötare på de här anstalterna. Vem är det som 

bär det medicinska ansvaret? Det är här problemet kommer. Man kan inte 

dela upp det, man har kommunal personal som är sjukskötare och så kom-

mer en läkare t ex från ÅHS och ska ha det medicinska ansvaret. Den sam-

manblandningen är inte lämplig. Därför anser jag att socialvårdslagen borde 

ändras så att den bättre anpassas för det åländska samhället. Idag vet vi att 

det här är en kopia, det är en blankettlag från den finska lagstiftningen. På 

det sättet har vi inte den uppbyggnaden mellan medicinska vården och soci-

alvården. Den borde skrivas så att den här gränsdragningen blir mer tydlig 

till det som man egentligen strävar efter att man har hemvården i kommu-

nerna och att ÅHS ansvarar för den medicinska vården.  

Den här otydligheten i gränsdragningen blir ett problem för kommunerna 

när man ska skriva sina äldreomsorgsprogram, vilket landskapsregeringen 

har givit ut att man ska formulera i kommunerna. För att de ska bli tydliga 

och riktgivande vad beträffar verksamhetsplaner och budgeteringar behöver 

man få ett tydliggörande i socialvårdsplanen.  

Beslut som behöver tas och som också minister Sjögren sa, är Gullåsen, 

vad ska man göra med Gullåsen och hur mycket behöver man ändra. Där har 

också ÅHS styrelse i förslaget till budget, som vi just har givit ifrån oss, före-

slagit för landskapsregeringen, så det är för landskapsregeringen att ta beslut 

också i den frågan och komma med det eller åtminstone föreslå det inför lag-

tinget. Det som landskapsregeringen är ytterst ansvarig för är förslag till för-

ändringar vad beträffar lagstiftning. Där är ÅHS-lagen och där är socialvårds-

lagen. De är väldigt viktiga instrument för det fortsatta arbetet och för att tyd-

liggöra vem som ansvarar för vad så att också kommunerna kan göra sitt jobb 

och vet vad som är förväntningen på kommunerna.  

Minister Sjögren anförde en väldig massa fakta och jag kanske missade, 

men jag hörde i varje fall inte information om sammanhållen hemvård, var 

det ligger idag, vilka kommuner som är involverade, när det försöket är tänkt 

att vara slut, när det kan börja utvärderas och när vi kan förvänta oss att det 

ska bli beslut i den frågan. En annan fråga som också har varit efterfrågad 

från lagtingets sida och som var redan i en tidigare rapport från 2006, var en 

ekonomisk analys av följderna för kommunerna. Den ekonomiska analysen 

saknar vi ännu idag.  

Någonting som man också har frågat efter är en rättvis klientavgiftssätt-

ning och också ansvarsfrågan. Jag har också läst förslaget till socialvårdsplan 

för 2011-2015, tror jag att det var, och där framkommer det i förslaget att 

man inte ämnar ändra på det och man ämnar inte heller att lagstifta om de 

förebyggande hembesöken. Det skulle också vara intressant att höra hur man 

har resonerat från landskapsregeringens sida eftersom det också skulle vara 

väldigt viktigt att lagfästa det så att varje enskild individ vet att man har den 

rättigheten idag. Det är väldigt mycket upp till de resurser som respektive 

kommuner har.  

Det skulle vara viktigt att man här tillsammans, vilket också är anledning-

en till att jag har skrivit spörsmålet för det är viktigt att man gör upp de poli-
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tiska visionerna, helst nu i det kommande budgetarbetet och att landskapsre-

geringen tar strategiska mått och steg, vilka ger avtryck i landskapets budget. 

Med det menar jag de här lagstiftningsändringarna vilka är väldigt väsentliga 

för framtiden.  

I framtiden kommer det att bland de äldre att finnas allt fler friska, aktiva, 

välutbildade personer med god ekonomi. De äldre ska ses som en resurs och 

den stigande medelåldern som en möjlighet. Åldern får inte bli ett hinder att 

delta i olika aktiviteter. Kultur- och motionstjänster har stor betydelse för 

människors fysiska och psykiska välbefinnande.  

Talman! Eftersom jag tycker precis i likhet med minister Sjögren att det 

här är ett väldigt angeläget ärende, vilket jag hoppas att många fler skulle 

kunna ta del av i den här diskussionen av debatten och föra ärendet vidare, så 

önskar jag bordlägga det här ärendet till morgondagens plenum. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! När det gäller ansvaret för sjukvården på institutionerna 

är socialvårdslagen klar på den punkten. Det är som Vtm Lindholm sä-

ger, vi har en blankettlag när det gäller socialvårdslagen, men vi har 

också patient- och klientlagen, vi har delad behörighet när det gäller so-

cialvården. Ser jag i alla rapporter som man har tagit fram, så går egent-

ligen gränsen vid läkarresurserna och där måste ÅHS börja serva in-

stitutionerna och kommunerna. De äldre har också rätt till basläkarvård. 

Det är en sak som man behöver bygga upp inom primärvården. Det ar-

betet är igång i och med att man har beviljat mera tjänster. Bättre hem-

vård och hemservice omfattar min tredje punkt. Där talade jag om att 

det är ett projekt igångsatt mellan Vårdö, Eckerö, Geta och Kökar, ett pi-

lotprojekt mellan ÅHS och kommunerna. Det kommer att utvärderas 

och man kommer att lagstifta efter det. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Jag hörde fortfarande inte när projektet skulle vara avslu-

tat och när man kan göra en utvärdering. Det är en väldigt viktig in-

formation att man vet när i framtiden man kan förvänta sig att det kan 

bli ett beslut i den frågan. När det gäller socialvårdslagen anser jag att 

den går för långt vad beträffar kommunernas medicinska ansvar. Det är 

fel, jag tycker inte att sjukskötare skall anställas av kommunerna och ta 

på sig medicinskt ansvar, vilket man får om man ska gå ännu längre än 

hemvård på de olika institutionerna. Då blir det mera ett sjukhem, ett 

liknande sjukhus som vi idag har både på Sunnanberg och på De Gamlas 

hem. Det är mera medicinvård där än socialvård. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Landskapsregeringen fick tillstånd av Valvira på senvåren 

att genomföra pilotprojektet. I början av juni skickade vi förfrågan till 

kommunerna, vi fick svar i slutet av sommaren och projektet har allde-

les i dagarna startat. Vi beräknar att det ska ta ett halvår, vi kommer att 

utvärdera om ett halvår. Man utbildar personalen i kommunerna från 

ÅHS’ sida och också lagstiftningsarbetet. Att revidera hela ÅHS-lagen är 

redan igångsatt och det här är en viktig punkt. 
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Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Jag vet att det här är igångsatt, men jag vet inte om det har 

tillsatts en grupp när det gäller lagstiftningsändring inom ÅHS-lagen. 

När är det tänkt att det arbetet ska vara färdigt och ser minister Sjögren 

ett behov att ändra socialvårdslagen i den riktning som jag har anfört 

idag? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun Carlson 

Herr talman! Jag tycker också att det var ett bra svar som landskapsregering-

en lämnade och fullödigt på många sätt och vis. Minister Sjögren nämner 

flera gamla teser och jag får väl också dra en då. Jag har lärt mig att ”alla vill 

leva länge, men ingen vill bli gammal”. Det stämmer också. Vi lever alla i ett 

samhälle där ingen vuxen, arbetsför vårdar varken barn eller vuxna i hemmet 

mera. Man förväntar sig att samhället ska göra det. Det är så och det får vi lov 

att acceptera. Nu försöker vi hitta bästa vägen för det.  

Landskapsregeringens svar var bra, man listade åtgärderna konkret som 

man hade bett om så jag behöver inte dryfta det desto mera, men jag vill säga 

några ord om det som är viktigt i hela äldreomsorgspaketet. Det är naturligt-

vis Gullåsens utveckling. Gullåsen är idag ett långvårdssjukhus och det här 

har diskuterats, som vi hörde, i flera arbetsgrupper. Diskussionerna har ut-

mynnat i följande. Vi ska utveckla Gullåsen till en mer sjukhusliknande in-

riktning så att andelen långvårdspatienterna minskar och korttidspatienterna 

ökar. Det är vad man säger i rapporten. Geriatriska patienter kan och bör de-

finieras som äldre patienter, som behöver ett omhändertagande av ett multi-

professionellt team. Geriatrisk sjukvård är alltså omhändertagande av detta 

professionella team. Vi föreslår inte i någon arbetsgrupp, jag säger vi ef-

tersom jag varit med i dem båda, att det ska kallas geriatriskt sjukhus för det 

är ganska mycket mera än vad Gullåsen någonsin kan bli, men en geriatrisk 

inriktning med möjlighet till långvård. Långvård måste vi alltid räkna med att 

ska skötas på Gullåsen till viss del. 

Gullåsen kommer att ha tre kärnverksamheter, rehabilitering, geriatri eller 

äldre och demens. Egentligen som idag, men med tydligare uppdelning. Det 

nya, som inte är färdigt behandlat, är huruvida rehab. och Gullåsen ska slås 

samman. Det andra är om Gullåsen och rehabavdelningen ska bli en special-

sjukvårdsavdelning, som de andra specialenheterna är. Det är ännu inte klart. 

Det här och några flera saker ska ännu beslutas i ÅHS’ styrelse för att sedan 

komma till landskapsregeringen och sedan i vissa fall komma till lagtinget för 

slutligt beslut. Det här ska inte ta så länge numera.  

Precis som vi hörde kräver ett fullständigt och optimalt genomförande i 

rapporterna mera resurser beträffande lokaliteter och personal, men som vi 

också hörde är det fullt möjligt att vi inleder specialiseringen av Gullåsen-

avdelningarna i befintliga lokaler. Det sade man också i den första rapporten 

fast det har blivit beskrivet som om den första rapporten skulle säga att jag 

har sagt att det skall bedrivas i befintliga lokaler. Jag sade faktiskt att det kan 

bedrivas i befintliga lokaler. Av någon anledning blev det i styrelsen skall och 

det är inte rätt. Det är samma konklusioner i båda rapporter.  
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Jag behöver inte upprepa att det kräver utökade hemvårds- och hemsjuk-

vårdsresurser för det är alldeles klart. Landskapsregeringen visar bra i svaret 

att man också är medveten om att det krävs åtgärder från landskapsregering-

en, dvs lagstiftningsåtgärder. ÅHS-lagen nämns, men jag säger och det har 

jag sagt många gånger härifrån och det har jag sagt i ÅHS’ styrelse, det är lite 

intressant att här sitter fem ordinarie medlemmar i ÅHS’ styrelse och en sup-

pleant och en minister som brukar vara med på ÅHS’ styrelsemöten. De här 

diskussionerna har vi fört många gånger i ÅHS’ styrelsen, men vi fortsätter 

här också.  

Det som jag också har påpekat många gånger både här och i ÅHS’ styrelse 

är socialvårdslagens brister. Bristerna är väl inte så stora i socialvårdslagen, 

men de är skrivna för rikets system och det är någonting helt annat. I social-

vårdslagens 24 paragraf om anstaltsvård säger man att kommunerna ska an-

ordna vård, uppehälle och rehabilitering ges den som är i behov av hjälp, vård 

eller annan omvårdnad. Så säger man i 24 a paragrafen att social- och hälso-

vårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om vad som är anstaltsvård. 

Det måste också landskapsregeringen göra här. Man kan inte lita på social-

vårdslagen. Den är helt annorlunda uppbyggd.  

Vi ska också komma ihåg att folkhälsolagen egentligen anger det som vi 

kallar primärvård det som man lustigt nog i svaret anger att ÅHS ska ge sjuk-

vård på allmänläkarnivå, man hänvisar till planen där det står så om primär-

vården, men man har på något sätt glömt specialsjukvården, det måste ha 

blivit en liten lapsus här. Det är lite otydligt skrivet, men det spelar ingen roll. 

Folkhälsolagen anger primärvården, lagen om specialsjukvården anger att 

kommunen ska sörja för specialsjukvården och för det erhåller man statsan-

delar. Det är också helt annorlunda, det kan inte jämföras med det vi har på 

Åland. Därför säger jag också, det jag har sagt förut många gånger, att vi 

måste titta i socialvårdslagen, vi måste göra tillämpningsföreskrifter som 

blankettlag så att vi får det här på rätt. Sedan tror jag att man kommer på rätt 

med det här.  

Det här vet vi alla att vi tycker och landskapsregeringen säger, nog försik-

tigt, att man konstaterar att enligt gällande socialvårdslag ankommer ansva-

ret för sjukvården vid anstalten på kommunerna, men kanske det är det som 

är knäckfrågan. Här måste man anstränga sig och det tror jag att landskaps-

regeringen är medveten om och avser att göra, man har läst och hört rätt. Jag 

tycker också, det som inte nämns här men som är en självklarhet, att man 

behöver ha en gemensam vårdtyngdsmätning på hela Åland för sjukhuset, för 

långvården, för institutionerna så att man har samma bedömningsgrund för 

när man behöver vård.  

Vår nuvarande socialvårdslag stöder sig på den finska lagen som i sin tur 

hör ihop med folkhälsolagen och specialsjukvården. Alla tre lagar stadgar att 

det är kommunernas ansvar för både sjukvård och socialvård. Det är alldeles 

tydligt och klart. Sedan kan man fundera på om en sådan här skrivning, som 

jag tror inte är färdigt tänkt, man talar om sjukhusvård och sjukvård som om 

det skulle vara någon skillnad. Jag förstår inte skillnaden, men det är en liten 

detalj. I det stora hela är det här ett väldigt bra svar med tanke på hur omfat-

tande frågan är.  

Till slut, med tanke på det svaga intresset speciellt från oppositionen som 

har ställt spörsmålet, stöder jag tanken på bordläggning, men jag vill bord-

lägga till 3 november.  
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Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Herr talman! Det var ett välbalanserat och bra anförande som ltl Gun 

Carlson hade. Det gläder mig också att hon anser att just de här brister-

na i socialvårdslagen i likhet med mig tycker att det just där som man 

måste göra någon form av ändring i 24 paragrafen. Det skulle vara in-

tressant att höra, eftersom jag inte fick riktigt den uppfattning i svaret 

som vi fick från landskapsregeringen via minister Sjögren, att man där 

har insett att det fanns en svaghet i socialvårdslagen. Nu sade ltl Gun 

Carlson att hon hade uppfattat att man ändå hade den tanken i land-

skapsregeringen, men det skulle ändå vara intressant att höra vilka indi-

kationer på en eventuell förändring av socialvårdslagens 24 paragraf 

skulle vara. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! I svaret säger landskapsregeringen att avsikten är att i 

hälso- och sjukvårdslagstiftningen tydligare klargöra ansvaret för sjuk-

vården vid anstalterna. Jag tror inte att det räcker med det för så länge 

vi lever mer socialvårdslagen kommer den alltid att gå emot. Jag tror att 

man måste hitta sådana tillämpningsföreskrifter som kan sättas in mot 

blankettlagen så att det blir klart vad Ålands landskapsregering avser 

med anstaltsvård. Vad är kommunernas ansvar där? Då tror jag att vi 

kommer på rätt. Det är inte så svårt. Jag tror att vi kommer  på rätt. Vi 

kanske tolkar lite olika, men i grunden är det så här. 

Talmannen 

Replikväxlingen är därmed avslutad. Under diskussionen har vtm Gun-Mari Lindholm 

föreslagit att ärendet ska bordläggas till den 30.9. Ltl Gun Carlson har understött för-

slaget om bordläggning, men föreslagit till den 3 november. Talmannen undrar om vi 

kan enas om förslaget till bordläggning till den 30.9 eftersom debatten är igång och vi 

får en kontinuitet i debatten? Om alla är eniga om det kan vi göra på det sättet.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Jag vill berömma minister Sjögren för ett bra svar, både det 

skriftliga och det muntliga är bra. Det visar på att mycket är gjort genom åren 

och greppet om den här sektorn från minister Sjögrens sida har varit bra un-

der de här gångna tre åren. Trots detta är det en hel del som ändå är värt att 

kommentera på basen av erfarenhet av både den kommunala sektorn och 

självstyrelsens spelplan. Ursäkta, men nu fick jag ett SMS. Till och med Mick 

Jagger tycker liksom jag att vi inte orkar mera i kväll och jag önskar därför 

komma till den här frågan i morgon.  

Då ska jag för min del beröra behovet av en enhetlig princip för det medi-

cinska ansvaret för varje sjuk äldre person. Det är inte enhetligt idag och vi 

måste få det enhetlig. Jag ska beröra ÅHS-lagen kontra socialvårdslagen och 

där har vi också en hel del bekymmer, särskilt när det gäller socialvårdslagen 

såsom ledamoten Gun Carlson anförde, den bakgrund den har och den till-

lämpning den resulterar i landskapet. Däremot kan vi ha olika åsikter också 

bland spörsmålsställarna om hur det egentligen borde vara, både hur det är 

och hur det borde vara, tror jag. Jag ska beröra Gullåsens framtid ur ett max-

imumperspektiv såsom den senaste utredningen föreslog och ett minimum-

perspektiv och allt däremellan, som jag mera talar för. Jag ska beröra hur det 

blir avgörande sedan för organiseringen på den kommunala nivån.  
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Jag ska sedan också beröra vårdtyngdsmätningen, behovet av det och det 

faktum att vi idag alltså har en större vårdtyngd på klienterna på Trobergs-

hemmet och De Gamlas hem än vad vi har på Gullåsen, det speciella med 

äldrevården tack vare just sådana verkligheter. Jag glädjer mig åt att få åter-

komma i morgon till dessa frågor. 

Vtm Gunnar Jansson, replik 

Herr talman! Kan jag bara lämna den upplysningen att rekommendat-

ionen om sju minuters taltid fortfarande gäller. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Detta beror antagligen på åldern, men jag kommer alltså 

att låta detta vara innestående till i morgon. Om möjligen också låna tid 

av kollegan Johan Ehn och många andra. 

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! Jag får praktiska problem i morgon. Jag ska på begravning kl. 

15.00 i morgon. Jag har varit standby här i två dagar så jag är lite besviken. 

Jag ska beröra några saker. Jag vet att det finns den här lagen om social-

vårdslagen och att hälso- och sjukvårdslagen är otydlig. Alla utredningar som 

är gjorda pekar på att gränsen som vi själva har gjort faller naturligt vid läka-

ransvar och läkarvård. Vi har inte servat varken våra serviceboenden, våra 

gruppboenden, våra institutionsboenden med läkarvård. Det står i den första 

Gullåsenrapporten, i äldreomsorgsutredningen att de kommunala institut-

ionerna De Gamlas hem, Trobergshemmet och Sunnanberg själva ska an-

svara för sjukvården. Ett fortsatt samarbete med läkarresurser bör utvecklas. 

Det visar hela den här stora överföringen som man har gjort till kommuner-

na, man försöker renodla det här.  

Vi har ett annat system, men vi gör också stora överföringar till kommu-

nerna för att man ska kunna utveckla äldreomsorgen. Förra veckan när vi 

hade vårt äldreomsorgsseminarium med Harriet Finne-Soveri från gamla 

Stakes, en fantastiskt duktig person, docent i geriatri, sade hon att vi hade 

haft lite feltänk i äldreomsorgen, precis det här som ledamot Roger Jansson 

tog upp. Man kan ha en högre vårdtyngd på institutionerna än vad vi har på 

Gullåsen. I dagsläget är hälften av Gullåsenpatienterna felplacerade. De kan 

vara utslocknade demenspatienter, alltså patienter som är sängbundna. På 

Gullåsen har vi de mesta resurserna, vi har daglig tillgång till läkare, vi har 

många sjuksköterskor, vi har fysioterapi. Det är där vi ska sätta in resurserna 

när vi ska rehabilitera de äldre människorna så att de kan fortsätta bo ute på 

serviceboendena i sina egna lägenheter. Man har tänkt fel.  

Harriet Finne-Soveri sade också att hon var väldigt skeptisk till att lagstifta 

om bemanningen på äldreboendena. Man har den högsta bemanningen på 

hälsocentralens bäddavdelningar på Gullåsen medan man kanske skulle be-

höva ha den högsta bemanningen på serviceboendena och institutionerna. Vi 

pratar inte om sjukskötare utan pratar vi om utslocknade demenspatienter 

pratar vi om närvårdare.  

Det känns som om diskussionen delvis är fast i ett gammalt mönster och 

man måste omvärdera synen på äldreomsorgen. Det handlar om vård på rätt 

nivå och vårdtyngd. Ska t ex också ÅHS ta ansvaret för sjukskötarna på ser-

viceboendena och institutionerna är det bäst att ÅHS tar över institutionerna 

också. Den är inte helt glasklar den här linjen och det finns saker att göra för 
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ÅHS. ÅHS’ primärvård ska serva serviceboendena, de intensifierade service-

boendena och institutionerna. Sedan finns specialisterna på den nya Gullå-

sen, specialisterna i rehabilitering och geriatri. De ska ta hand om rehabilite-

ringen av de äldre och de äldre som är svårast sjuka, utredningar och när 

man har både en somatisk och psykisk sjukdom eller när man har problem 

med demenssjukdom t ex. Vi behöver klarlägga det här och diskutera frågan 

vidare. Tack.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Det är synd att minister Sjögren inte kan vara med i mor-

gon, jag har full förståelse för det. Det finns ju stenografiska protokollen 

och vi kommer säkert att återkomma till frågorna många gånger i sam-

arbete med minister Sjögren, så det ska väl ordna sig på det sättet. Min 

framtidsmodell i den här knäckfrågan är att framöver ska vi ha offentligt 

anställda läkare bara inom ÅHS och sedan ska det naturligtvis finnas 

privatkliniker och privata läkare. Det är många sektorer i landskapet, 

men kommunerna ska inte ha något läkaransvar, åtminstone inte så 

länge vi har 16 kommuner. Det blir skilt ifall det blir en kommunreform. 

Däremot är det självklart för äldreomsorgen att vi behöver sjukvårds-

personal, alltså anställda sjukskötare i kommunerna för att klara av den 

uppgift som kommunerna har idag och framöver.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag är glad att frisinnad samverkan har vidgat perspektivet 

så att vi förstår dilemmat. Jag märker att frisinnad samverkan har fun-

derat på frågan och det glädjer mig. Jag har varit bekymrad hur jag ska 

reda upp det här med ÅHS-lagen och socialvårdslagen. Det är en annan 

sak det som ltl Gun Carlson sade om tillämpningsföreskrifter. Det måste 

vi fundera på. I dagsläget, om jag kommer ihåg rätt, köper Sunnanberg 

och Trobergshemmet privata tjänster och De Gamlas hem köper av Gul-

låsen. Jag vill i framtiden att primärvården ska serva institutionerna. In-

stitutionerna ska inte behöva betala för läkarvården. Man ska ha en kon-

tinuerlig läkare som servar institutionsboendena, men sjukskötarna 

finns också inom andra ställen inom socialvården, inom missbrukarvår-

den, specialomsorgen så det är jättesvårt att dra gränserna. 

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jo, jag hör att vi har en samsyn här och vi ska gärna delta i 

utformandet av lagstiftningen utgående från den här samsynen och 

därmed löser vi de här problemen ganska enkelt. Däremot har vi den 

ekonomiska fördelningen av pengarna när det gäller landskapets 

pengar. Hur mycket ska vi ge kommunerna för det här och det som jag 

var inne på tidigare att man har givit mera än vad kommunerna har tagit 

till socialvårdsdrift, är ett bekymmer. Det finns alltså en resurs som vi 

redan har givit kommunerna och som vi fortsätter att ge kommunerna 

och som de borde använda till det pengarna är avsedda för. Då får vi en 

helt annan bild av äldreomsorgen än vad vi har idag runt om i landskap-

et. Vi måste anpassa lagstiftningen till den verkligheten. 
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Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Ett exempel som framfördes på det här utvecklingssemi-

nariet är att i Helsingfors har man haft tre sjukhus där man har haft 

äldre personer. Det omvandlade man över en natt till socialvård för man 

såg vårdtyngden, man hade haft lite feltänk. Det behövs lite nytänk inom 

äldreomsorgen. Inför utvecklingsseminariet sade man också att man 

pratar om att 90 procent av 75-åringarna ska bo hemma. Nu höjer man 

gränsen till 80 år. Många mår hyfsat bra. Sedan vet vi inte om 20-30 år 

vad våra tobaks-, alkohol- och kostvanor har för betydelse, men vi får 

friskare år och också att läkare och sjukskötarresurser ska vara på reha-

biliteringen. Vi ska förstärka resurserna med närvårdare, alltså för de-

menspatienter, de som är utslocknade, sängpatienter. Det är ett nytt 

tankesätt.  

Docenten sade att vi knappast behöver mera pengar till äldreomsor-

gen, vi måste bara tänka på ett annat sätt. Nationella rekommendation-

erna är tre procent institutionsplatser och vi har nio procent i dagsläget. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Ärendet bordläggs till plenum 30.9. kl.13.00. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 30.9.2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 

20.38). 
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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 ledamöterna Barbro Sundback, Barbro Sundback och Johan Ehn på av 

deltagande i Mariehamn stadsstyrelseseminarium. Beviljas.  

Bordläggning 

1 Upphävande av landskapslagen om vissa grunder för landskapets hushållning 

Lagutskottets betänkande (LU 38/2009-2010) 
Vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion (LM 4/2009-2010) 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 3.11.2010. Godkänt.  

Tredje behandling 

2 Gymnasieutbildning 

Kulturutskottets betänkande (KU 9/2009-2010) 
Landskapsregeringens framställning (FR 22/2009-2010) 

I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslagen sådana de godkänts vid 

andra behandlingen eller att förkasta förslagen. Först tillåts diskussion och därefter fö-

reläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. 

Vtm Gunnar Jansson 

Herr talman! Man brukar ibland beteckna grundskolreformen som 1900-

talets utbildningspolitiska mästerverk. Jag hade tillfälle och äran att, i dåva-

rande landstingets kulturutskott, fungera som utskottssekreterare i början på 

70-talet när den reformen genomfördes. Så här efteråt tycker jag nog att man 
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kan säga att den lagstiftningen, åtminstone för Ålands del i det regionalpoli-

tiska perspektivet, har uppfyllt de förväntningar som man kunde ställa på 

den. 

Just nu pågår en gigantisk omvälvning av universitetsutbildningen i Fin-

land. Stora enheter slås samman, privatiseras i stor skala, samlar pengar och 

hela den verkligheten undergår en stor reform. Någonting som många av våra 

ungdomar kommer i kontakt med förr eller senare. Den reformen tror jag att 

eftervärlden också kommer att beteckna som åtminstone detta århundrades 

största pedagogiska reform.  

Vi har nu till behandlingen en stor reform här i lagtinget. Vi har i tredje 

behandlingen en process som pågått länge. Jag känner en betydande öd-

mjukhet att, 38 år efter mina stapplande steg i dåvarande landstingets kul-

turutskott, ha kunnat medverka i årets lagting för att denna lagstiftning kan 

genomföras. Det är en betydande reform i våra förhållanden.  

På den liberala gruppens och också på egna vägnar känner jag en ödmjuk 

stolthet över detta förhållande.  

I all politisk verksamhet, liksom i all mänsklig verksamhet, ska man akta 

sig för att göra det goda till bästas fiende. Kollegiet känner till vår inställning i 

både de pedagogiska delarna och de administrativa delarna av denna reform. 

De pedagogiska delarna har vi stött och biträtt på alla vis, naturligtvis som ett 

regeringsparti gör. Vad gäller det administrativa så har vi haft synpunkter på 

detaljer i sammanhanget. Men för ett större intresse måste alltid ett mindre 

vika. Vi är för att denna reform genomförs i den form som lagtinget i första 

behandlingen bestämde, även till de administrativa delar av reformen som 

avviker från landskapsregeringens framställning.  

Vi hoppas att denna reform kan genomföras med den effektivitet och 

snabbhet som alla eftersträvar. Vi ska göra vad vi kan för att bidra till den de-

len. Därför är det stora intresset att reformen går vidare, att pedagogiken tar 

vid och att de administrativa sakerna sköts.  

Vi har uppföljningsklausulen i kulturutskottets betänkande. Här har lag-

tinget alla möjligheter att återkomma till saken inom en två års period om 

någonting, mot förmodan, skulle gå illa. Tack, talman.  

Talmannen 

Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om gymnasieutbildning för antagande i tredje be-

handling. Begärs ordet? Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagför-

slagets tredje behandling är avslutad.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om läroavtalsut-

bildning för antagande i tredje behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i tredje behand-

ling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad. 

Föreläggs därefter förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Högs-

kolan på Åland. Konstateras att kulturutskottet föreslagit att lagförslaget måtte förkas-

tas. Kan förslaget omfattas? Lagförslaget är förkastat. 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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Enda behandling efter bordläggning 

3 Äldres vård och omsorg 

Landskapsregeringens svar (S 7/2009-2010-s)  
Vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. spörsmål (S 7/2009-2010) 

Ärendet bordlades 29.9.2010 vilket innebär att ärendet kan bordläggas endast om lag-

tinget så beslutar.  

Först tillåts diskussion och därefter antecknas svaret för kännedom. Under diskussion-

en i ärendet kan det väckas förslag om hemställan till landskapsregeringen.  

Om ett förslag till hemställan har väckts bordläggs ärendet till ett plenum tidigast föl-

jande dag. Om inget förslag till hemställan väckts antecknas landskapsregeringens svar 

för kännedom.  

Diskussion.  

Minister Katrin Sjögren  

Herr talman! Eftersom det var glest i bänkraderna igår och jag hade ett 

ganska omfattande anförande om saken så finns mitt skriftliga anförande för 

intresserade lagtingsledamöter. Jag tänkte kort sammanfatta landskapsrege-

ringens svar.  

Den samlade oppositionen, förutom lagtingsledamot Jörgen Strand, har i 

ett spörsmål ställt följande fråga: Vilka konkreta beslut har landskapsrege-

ringen fattat som svarar mot de akuta behoven av vård och omsorg av de 

äldre? Enligt min uppfattning är det här lagtingsårets viktigaste spörsmål. 

1) En lag om närståendevård har trätt i kraft på Åland 2009. Landskapsre-

geringen har ordnat information om lagen under vintern/våren 2009. Vi in-

formerar fortlöpande också om lagens tillämpning och innehåll. Det arbete 

som utförs av närståendevårdarna är av mycket stor betydelse och skapar 

stabilitet och trygghet för vårdtagarna.  

2) Sedan april 2007 ingår ”Förebyggande hembesök” i ÅHS ordinarie verk-

samhet. Besöken utförs i samarbete med kommunernas socialsektor. Idag er-

bjuds alla åländska seniorer förebyggande hembesök.   

3) En aktuell och efterfrågad åtgärd som avancerar är sammanhållen hem-

vård. I samarbete med ÅHS kommer Vårdö, Geta, Eckerö och Kökar att delta 

i ett pilotprojekt med sammanhållen hemvård. Pilotprojektet, inom vilket 

kommunerna och ÅHS kostnadsfritt utför mindre tjänster åt varandra inom 

området för hemtjänst och hemsjukvård, har inletts nu i höst. Ett utbild-

ningstillfälle för den personal i kommunerna som kommer att delta i pro-

jektet kommer att hållas av ÅHS. Om ungefär ett halvår kommer landskaps-

regeringen att utvärdera projektet, göra anpassningar av lagstiftning och, det 

mycket viktiga ur klientens synpunkt, se över avgiftssystemen. 

4) Hemsjukvård är mycket viktig i den framtida sjukvården och något av 

en spindel i nätet när det gäller äldreomsorgen. Landskapsregeringen har 

mött de ökade kraven på hemsjukvård genom att beakta detta i de budgetme-

del som beviljats ÅHS. Hemsjukvården på norra Åland har förstärkts med en 

ny tjänst år 2010. Dessutom har man med interna omdisponeringar förstärkt 

personalresursen både på norra Åland och södra Åland. I ÅHS:s budgetför-

slag för år 2011 föreslås att hemsjukvårdens personal utökas med en läkar-

tjänst. 

5) Landskapsregeringen har fastställt, 2008, föreskrifterna rörande en 

vårdgaranti för den offentliga hälso- och sjukvården.   
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6) Landskapsregeringen har antagit en tillsynsplan för landskapsregering-

ens socialvårdsbyrå. Det här är början till en systematisk tillsyn av socialvår-

den inklusive äldreomsorgen. Resurserna är små på socialvårdsbyrån, men 

de har förstärkts med en byråchef och intentionerna är att inrätta en socialin-

spektör för äldreomsorgen 2011. 

7) I augusti 2010 antogs ”Kvalitetsrekommendationer angående tjänster 

för äldre”, ett mycket viktigt basdokument för den åländska äldreomsorgen. I 

samband med kvalitetsrekommendationen utarbetades ett tillsynsdokument 

för kommunernas äldreomsorg. Från och med år 2011 ska kommunerna årli-

gen till landskapsregeringen rapportera om situationen inom kommunens 

äldreomsorg. I framtiden kommer större krav att ställas på kommunerna att 

utöva egenkontroll över äldreomsorgen. 

8) Landskapsregeringen har antagit ett hälsopolitiskt program, där beto-

nas vikten av att upprätthålla de äldres hälsa och funktionsförmåga och de 

faktorer som är särskilt viktiga för att möjliggöra detta. I det hälsopolitiska 

programmet finns rehabilitering som ett prioriterat område. Att rehabilitera 

äldre underlättar och stimulerar äldres möjligheter till ett aktivt fysiskt, soci-

alt och intellektuellt liv. När det gäller den rehabiliterande verksamheten är 

ett pilotprojekt på gång i Mariehamn. Det gäller rehabilitering av de äldre i 

hemmiljö. Syftet är att utveckla ett rehabiliterande och aktiverande synsätt 

inom äldreomsorgen. Samarbetspartners är hemtjänsten och primärvården. 

Det hälsopolitiska programmet kommer att åtföljas av strategier som tydlig-

gör arbets- och ansvarsfördelning, samordning samt utvärdering och upp-

följning. 

9) En av de viktigaste och mest angelägna äldreomsorgspusselbitarna är 

Gullåsens utveckling. Den biten måste nu snabbt komma på plats. Ärendet 

ligger i ÅHS styrelse, de behöver fatta sitt beslut så att landskapsregeringen 

kan föreslå riktlinjen för lagtinget och budgetera medel.  

En förutsättning för att detta ska kunna förverkligas är att klienterna vår-

das på rätt vårdnivå och att kommunerna kan erbjuda vård på alla nivåer i 

vårdkedjan. Svårt sjuka kroniker med s.k. högt RAVA-index, hög vårdtyngd 

ska vårdas på åldringshem, inte på serviceboende.  

Läkarresurserna vid åldringshemmen bör samordnas och ÅHS bör serva 

institutionerna med läkartjänster. Läkartjänsterna kan finnas inom primär-

vården, bassjukvård för de äldre medan de äldres specialsjukvård, geriatri-

ken, finns på nya Gullåsen. Här handlar det också om vård på rätt nivå. 

10) Kvalitetsrekommendationerna är ett redskap både för kommunernas 

interna arbete och för landskapsregeringens tillsynsarbete. Förutom ovan-

nämnda åtgärder för att säkerställa god vård och omsorg kommer landskaps-

regeringen nu i höst att inleda, i samarbete med kommunerna och ÅHS, ett 

flerårigt projekt med att se över och effektivera vård- och servicekedjorna för 

de äldre. Syftet är att lyfta fram kvalitetshöjande och kostnadseffektivise-

rande åtgärder utgående från att vård och service ges i rätt tid och på rätt 

nivå. Vi har valt att inleda arbetet med de vård- och servicekedjor som perso-

ner med demenssjukdom berörs av. Andra vård- och servicekedjor som ska 

ses över är åtminstone de som berör psykogeriatriska patienter/klienter, pa-

tienter med rehabiliteringsbehov samt patienter/klienter i livets slutskede. 

Demensvården idag är ojämlik på Åland. 

11) Landskapsregeringen har inlett ett samarbete med ÅSUB i syfte att 

skapa en mera heltäckande statistik för det sociala området inklusive äldre-
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omsorgen. De statistiska uppgifterna är av stor betydelse för såväl tillsyns- 

som utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen. Landskapsregeringen kommer 

att utreda de ekonomiska konsekvenserna för äldreomsorgen och där är en 

viktig faktor renoverings- och ombyggnadsbehoven vid Gullåsen. 

12) En revidering av landskapslagen om hälso- och sjukvården har påbör-

jats. En av målsättningarna med revideringen av lagen är att hälso- och sjuk-

vårdstjänsternas innehåll och omfattning ska beskrivas i lagen. Där har vi å 

ena sidan socialvårdslagen, å andra sidan ÅHS lagen. Det är meningen att vi 

ska göra ett förtydligande där.  

13) Landskapsregeringen deltar i finansiering av äldreomsorgen genom att 

årligen bevilja kommunerna landskapsandelar för driften av socialvården in-

klusive äldreomsorgen. I och med införandet av ett nytt landskapsandelssy-

stem 2008 slopades landskapsandelarna för anläggningskostnader helt för 

alla kommuner utom de i bosättningsstrukturgrupp 1; skärgården och Geta. 

Dessutom infördes särskilda landskapsandelar för specialomsorg, barnskydd 

och missbrukarvård.  

I det skriftliga spörsmålssvaret redogörs för hur landskapsandelarna för 

socialvården har utvecklas från 1998 till 2010. En överslagsräkning ger vid 

handen att före det nya landskapsandelssystemet snittade överföringarna till 

kommunerna på runt 10 miljoner euro inklusive stöd för anläggningar. I 

dagsläget har överföringarna nästan fördubblats, till en bra bit över 18 miljo-

ner. 

Kommunernas Gullåsenavgifter har under de senaste åren sänkts med ca 

30 procent eller ca 1 miljon euro per år till kommunernas fördel. När Gullå-

sen blir en enhet för geriatri och rehabilitering kommer ÅHS att överta kost-

naderna för Gullåsen. Gullåsen blir specialsjukvård. I dagsläget betalar kom-

munerna ungefär 3 miljoner euro för vården på Gullåsen. 

14) Några andra axplock som inte nämns i det skriftliga svaret är t.ex. de 

seminarier och fortbildningstillfällen som landskapsregeringen genomför. I 

år har vi haft utbildning om kvalitetsrekommendationerna. Förra veckan 

hade vi ett mycket välbesökt och uppskattat utvecklingsseminarium med en 

av Finlands främsta experter inom äldreomsorg. Senare i höst planeras ett yt-

terligare tillfälle som kommer att handla om goda exempel inom äldreomsor-

gen. 

15) På Åland genomförs också ett teknikprojekt inom äldreomsorgen, VIR-

TU. Teknik är en del av den framtida äldreomsorgen. Målsättningen med 

projektet är att stöda äldre människor så de klarar av att bo hemma, att öka 

livskvaliteten och främja säkerheten. 

16) Landskapsregeringen kommer också att utreda socialvårdens utveckl-

ing. Utredningen, som beräknas vara klar i vår, ska innefatta tre perspektiv; 

organisation, lagstiftning och funktionalitet.  

Herr talman! Samhället håller på att förändras pga åldringsprocessen. En 

individuell bred och mångsidig service- och vårdbehovsplanering är nödvän-

dig. Tack.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Vad är nu detta? Var finns respekten för lagtinget? Vi är 

ett parlament och inte någon förening. Jag berömde minister Sjögren 

igår för det skriftliga svaret. Jag berömde henne för den muntliga pre-

sentationen som var bred. Vi satt här i igår kväll och hörde det här. Nu 
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ges vi en 10-15 minuters repris. Var är respekten? För mig är det fjärde 

gången som jag hör det här. Jag har läst svaret två gånger och nu har jag 

hört presentationen två gånger. Ska det behövas? 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Min respekt var till de andra ledamöterna som inte var på 

plats. Jag tyckte att jag kunde gå upp och ge en kort sammanfattning för 

dem som inte var på plats igår. Min respekt var till lagtinget.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Jag märker att det finns en otydlighet mellan sjukhusvård, 

sjukvård och omsorg. Jag för min del tycker att regeringen i kommande 

ÅHS lag ska tydliggöra skillnaden mellan sjukvård och omsorg samtidigt 

som man även klargör ansvarsfördelningen mellan ÅHS och kommu-

nerna när det gäller äldres vård och omsorg. Det är viktigt att vi tar hand 

om den äldre generationen på bästa sätt, för det är dem som vi har att 

tacka för det goda samhället som vi har idag. Det är det som har lagt 

grunden till vårt välstånd.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Vi hade en ganska intressant diskussion om just den här 

frågan igår. Ser man på den samlade dokumentationen, och de utred-

ningar som finns, så finns riktlinjen helt klart inslagen med just Gullå-

sen och att kommunerna ska ta över en del klientelet på Gullåsen. I 

dagsläget är hälften av klienterna på Gullåsen sådana som skulle ha sin 

rättmätiga plats i kommunernas äldreomsorg. Vi har ett förhålla oss till 

socialvårdslagen och vi har ett förhålla oss till ÅHS lagen. Socialvårdsla-

gen, som är en blankettlag, skiljer på sjukvård och sjukhusvård. ÅHS la-

gen ska läsas tillsammans med planen. Målsättningen är att vi ska vara 

tydligare i revideringen av ÅHS lagen. Jag tycker att gränsen går där 

som man pratar om läkartjänster. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Jag vet att vi har en blankettlag angående socialvården. I 

riket har kommunerna hand om sjukvården, men på Åland är det me-

ningen att ÅHS ska sköta sjukvården. Därför efterlyser jag också en lag 

om tillämpningen av sociallagstiftningen på Åland om man inte orkar 

komma med en egen socialvårdslagstiftning. Jag tror att de här frågorna 

måste vara tydliga. Man kan inte sväva i okunnighet så att man ska 

hamna i domstolar, som det var för något år sedan när Brändö eller 

Kumlinge diskuterade de här frågorna, det gick ju till Högsta Domsto-

len. Sådana saker ska vi undvika, ordning och reda. Vi måste tänka på de 

äldre i första hand.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag är helt enig om att det ska vara ordning och reda. Vi 

behöver göra förtydliganden. Ser man på de rapporter som finns, så i 

den första Gullåsenrapporten står det t.ex. att de kommunala institut-

ionerna; De Gamlas Hem, Sunnanberg och Trobergshemmet själva ska 
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ansvara för sjukvården och att ett fortsatt samarbete om läkarresurser 

bör utvecklas. Idag kan vi konstatera att ÅHS inte servar institutionerna 

som de borde. Man köper privata läkartjänster medan de äldre, som 

också har sitt hem på institutionen, har rätt till basservice av sjukvår-

den. Det här ser jag som en sak som ska redas ut, vilket vi delvis har 

gjort genom att ÅHS styrelse föreslår att primärvården ska få utökade 

läkarresurser.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Jag håller med minister Sjögren om att det här är kanske 

ett av de viktigaste spörsmålen. Det är en jättestor utmaning för det 

åländska samhället att få en fungerande åldringsvård. Därför skrev jag 

på det här spörsmålet. Jag ber om ursäkt att jag inte hade möjlighet att 

vara här igår kväll. Ibland får man inte ihop allt i livet, så var det för mig 

igår. Jag uppskattar mycket att vi fick en kort rekapitulering på vad som 

sades och att vi fick ta del av anförandet i skriftlig form.  

Det pratades mycket om kvalitetshöjande åtgärder och processer och 

allt detta är jätteviktigt. Men ett av det största akuta bekymret just nu är 

ju att det inte finns platser, speciellt för åldringar inom Mariehamn. Det 

är fullt på Gullåsen, Trobergshemmet och det är fullt överallt. Den biten 

tyckte jag att ministern inte så mycket berörde. Jag ser detta som ett av 

de största bekymren just nu.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Också detta diskuterade vi igår. Jag hade statistik som jag 

visade för lagtinget. Tittar man på nationella rekommendationer, utan 

att man alltför mycket ska titta facit som lagtinget brukar säga, så ska 3 

procent vara institutionsplatser för dem över 75 år. På Åland har vi 9 

procent institutionsplatser. Ett grundfel i den åländska äldreomsorgen 

idag är att vi har platser men vi vårdar de gamla på fel nivå.  

Utvecklingsseminariet som vi hade förra veckan var oerhört intres-

sant. Man konstaterade att man kanske har felaktig personaldimension-

eringen. Man har flest personal till patienter som kanske är sängpatien-

ter. Den insatsen borde man rikta till att rehabilitera äldre personer. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ja, det är riktigt. Jag tror att man vårdar på fel nivå. Jag har förstått att 

just p.g.a. att det är så fullt överallt på Gullåsen och Trobergshemmet så 

ligger det åldringar på den medicinska avdelningen upp till en månad, 

med en dygnskostnad på kanske 550 euro. Resurserna används inte på 

bästa sätt. Jag pekar inte finger åt någon annan. Det är olyckliga om-

ständigheter, besvär av Trobergshemmet i Mariehamn och stängningen 

av avdelningen på Gullåsen som samverkar så att situationen har upp-

stått. De som jobbar med de här frågorna pratar om "svängdörrsvård", 

man vet inte var man ska få in folk. Köerna är jättelånga. Man försöker 

använda alla möjligheter som finns. Detta medför att vården just nu för 

vissa inte är så speciellt bra. Det är det som vi måste försöka få till stånd 
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en lösning på, oavsett det ekonomiska läget vi befinner oss i, det här är 

så pass viktigt.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det håller jag med om. Det är ett slags vägskäl just nu. 

Hälften av patienterna/klienterna på Gullåsen skulle ha sin rättmätiga 

plats ute i kommunerna. Vi vet att vi står i beråd att fatta beslut om Gul-

låsen. Vi vet att Trobergshemmet håller på att färdigställas. Det kommer 

att lösa sig så småningom. Det krävs ännu stora insatser från kommu-

nerna och ÅHS.  

När det gäller äldre som är färdigbehandlade både internt inom sjuk-

huset och på Gullåsen så betalar kommunerna de faktiska kostnaderna i 

dagsläget. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

 Vtm Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag är glad för att den här debatten fortsätter. Vi var överens och jag 

tror att vi också idag är överens om många av de här frågorna, framför allt att 

det är en väldigt viktig fråga att debattera. Vi var också överens igår kväll att 

de äldre är en viktig resurs i vårt samhälle. Vi är överens om att vi idag lever 

allt längre. Sjukdomsbilden är ganska mångfacetterad i livets slutskede. Vi är 

också överens om att det år 2020 är 600 personer fler som över 75 år än vad 

vi är idag. Vi ökar i antal. Vi är överens om att man måste rusta sig för fram-

tiden. Det är hög tid att vi konkretiserar våra visioner. Vi är också överens om 

att det är väldigt många aktörer runt den här verksamheten, det är kommu-

nerna och det är ÅHS. Vi är också överens om att lagstiftningen som hör till 

den här verksamheten framför allt är Ålands hälso- och sjukvårdslag och so-

cialvårdslagen.  

Men, det vi inte riktigt är överens om, som jag har uppfattat det, är bety-

delsen av ramen, lagstiftningen. Jag upplever att det är viktigt att man ifrån 

landskapsregeringens sida visar på vilken väg man avser att leda det här ar-

betet in i. Det är viktigt för ÅHS styrelse när man ska ta sina beslut vad be-

träffar Gullåsens framtid och utveckling. Det är också viktigt för kommuner-

na att veta vad landskapsregeringen avser när det gäller lagstiftning för soci-

alvården. 

Det som minister Sjögren anförde igår kväll var en ganska ny tolkning av 

socialvårdslagen. Det har funnits och finns en gräns mellan det man anser att 

är kommunal omsorg och det man upplever att är ÅHS:s kompetensområde. 

Det här har varit viktigt för kommunerna vid utbyggnaden av kommunernas 

äldreomsorg. Man har inte blandat in medicinsk vård i sina verksamheter. 

Den här gränsdragningen har också varit väldigt viktig att markera från ÅHS. 

Därför har vi haft svårt att få det här samarbetet att fungera, som projektet 

sammanhållen hemvård kommer att göra ett försök på.  

Igår anförde minister Sjögren att anstaltsvård är någon form av lättare 

sjukhusvård. Då går man tillbaka till socialvårdslagen, vad säger den? I 17 § 

socialvårdslagen stipuleras om social service; "kommunen ska på nedan före-

skrivet sätt ombesörja anordnandet av följande former av social service: 

socialarbete, rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor, hemservice, bo-

endeservice, anstaltsvård", och så fortsätter man med familjevård osv. Jag 
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förstår att man tänker sig att anstaltsvård sorterar under kommunens uppgif-

ter. Vi vet också att socialvårdslagen är en blankettlag från finsk lag. Det fin-

ländska upplägget är ett helt annat, med bäddavdelningar som kommunerna 

ombesörjer, än vad vi har på Åland.  

Man säger vidare i paragraf 24a i samma lagstiftning; "social- och hälso-

vårdsministeriet (vilket betyder landskapsregeringen här) meddelar när-

mare föreskrifter om fastställandet av vad som är anstaltsvård, samt om 

förhandlings- och remissförfarandet mellan pensionsanstalten och kommu-

nerna i samband därmed". Det är landskapsregeringen som närmare ska fö-

reskriva om fastställandet av vad som är anstaltsvård. Det finns inte något 

beslut och det finns inte någon förordning i från landskapsregeringen om vad 

anstaltsvård är. Då kan man inte stå här i talarstolen i plenisalen och säga; 

"jag tycker att det borde vara så här, vi borde titta framåt och vi har varit på 

olika seminarier där man har sagt dittan och dattan".  

Har man en vision om att någonting borde ändras då ska man också 

komma med föreskrifter. Det som man idag lever efter, och det som man tror 

att är rådande, är att det finns en ganska markant gränsdragning mellan vad 

som är omsorg och vad som är vård. Det säger också hälso- och sjukvårdsla-

gen. Tittar man på 1 § landskapslagen om hälso-och sjukvården säger den; 

"landskapet Åland svarar för att befolkningen i landskapet erhåller hälso-

och sjukvård". I 4 § landskapslagen om hälso- och sjukvården står det; "den 

hälso- och sjukvård som landskapet svarar för tillhandahålls av en hälso- 

och sjukvårdsmyndighet. Myndighetens namn är Ålands hälso- och sjuk-

vård, ÅHS."  

Alltså är det ÅHS som ansvarar för hälso- och sjukvård och socialnämnden 

ansvarar för det som vi kallar omsorg. Det har vi levt efter idag. Är det tänkt 

att man vill göra någon förändring då måste man komma med föreskrifter om 

detta. 

Jag han förstått att det finns en vilja och ett önskemål om att bordlägga det 

här ärendet ytterligare, vilket jag tror att kan vara bra. Jag vill ge alla till hem-

läxa att titta på detta och försöker sätta sig in i det. Det är allra viktigast att 

landskapsregeringen börjar läsa den här lagstiftningen och inse att man inte 

har lämnat några föreskrifter, man har inte tydligt sagt vad som är kommu-

nens uppdrag. Man måste i så fall komma med föreskrifter. Man har en möj-

lighet att göra detta nu. Man har en socialvårdsplan som är på remiss till 

kommunerna nu. Man ska skriva det senast till budgetberedningen. I den 

planen borde man i så fall skriva och ge kommunerna anvisningar. Det är då 

väldigt rättvist att man kommer med detta på en remissrunda, om det mar-

kant ska ändra, vilket man nu är inne för har jag förstått. Man måste också 

göra en analys av vad de ekonomiska konsekvenserna betyder för kommu-

nerna. Tack. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag tycker att vtm Gun-Mari Lindholm är djupt orättvis. 

Det jag sade är att vi har inlett ett arbete med en översyn av hälso- och 

sjukvårdslagen. Det är ett mammutarbete. Ålänningarnas hälso- och 

sjukvårdslag innehåller 17 paragrafer. Vi håller på att möblera om hela 

ÅHS lagen. Jag har sagt att vi ska göra klarlägganden i den lagen. Hela 

systemet är idag uppbyggt på det här, trots att det inte har funnits till-

lämpningsföreskrifter. Det finns ju sjuksköterskor redan idag anställda i 
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socialvården och inom missbrukarvården och jag tror också att det finns 

inom specialomsorgen. Man måste även då börja diskutera att ÅHS 

också tar över institutionerna, Trobergshemmet, De Gamlas Hem och 

Sunnanberg. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Jag förstår inte vad som orättvist, att jag skulle anklaga minister Sjö-

gren? Det är en uppmaning till minister Sjögren att när man tittar över 

hälso- och sjukvårdslagen också tittar över socialvårdsplanen. Där ligger 

problemen, som jag ser det. Den är otydlig idag och den är inte tillämp-

bar. De anvisningar som landskapsregeringen, sedan hur många år till-

baka som helst borde ha skrivit och angivet, de finns inte. Man borde 

absolut lyfta upp dem. Jag tror att det här är problematiken i ett nötskal. 

Ingen vet vilka mått och steg man ska ta. ÅHS vet det inte och kommu-

nerna vet det inte. 

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Jag uppfattar det på följande sätt. Man har haft en riktning 

i det här. Man har gjort stora ekonomiska överföringar till kommunerna. 

Man har uppmanat kommunerna, i samband med att man tog målsätt-

nings- och handlingsplanen 2007, att rusta upp sina äldreboenden. Man 

har gjort stora ekonomiska överföringar. Nu tänker ÅHS göra Gullåsen 

till specialsjukvård. Vi konstaterar att det finns brister i vårdkedjorna 

som vi försöker räta ut. Vi ska försöka vara tydligare i lagstiftningen. 

Jag tycker att jag försöker dra mitt strå till stacken. Jag kan ju 

ingalunda stå till svars för att det i åratal inte har funnit tillämpningsfö-

reskrifter. Det var tonen som jag reagerade lite på. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Ja, tonen är skarp, det är jag medveten om. Det är för att det 

finns behov för det. För det här är en väldigt, väldigt viktig fråga. Jag 

tror att det finns en förväntning ute bland kommunerna att man tydlig-

gör vilka förväntningar som ligger på kommunerna och vilka förvänt-

ningar som ligger på ÅHS. Att det inte har gjorts förut, ja, då måste man 

göra anvisningarna nu. Man behöver också ge anvisningar till social-

vårdslagen så att man vet vilka förväntningar man har på kommunerna. 

Det är bara att skriva ner dem om man har det klart för sig, vilket mi-

nister Sjögren gav uttryck för igår. Jag är inte säker på att det är samma 

uppfattning som man har i kommunerna, men det är bra att man har ett 

utgångsläge i alla fall.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sirpa Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Vtm Gun-Mari Lindholm med flera har frågat i 

spörsmålet; vilka konkreta beslut har landskapsregeringen fattat som 

svarar mot det akuta behovet av vård och omsorg av de äldre? Vad me-

nar man med den här frågan? Man har nu diskuterat om allt möjligt an-

nat. För mig betyder den här frågan att åldringar på något sätt skulle 

fara illa på Åland, så är ju inte fallet. 
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Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det är landskapsregeringen som kommer med förslag om lag-

stiftningsförändringar hit till salen och det är lagtinget som tar beslut. 

Det är ramen för hela verksamheten. Det är ramen som bestämmer vem 

som har de här olika kompetensområdena. Om man uppfattar att inte 

någon far illa av det här så tror jag att vi alla är medvetna om olika fall i 

kommunerna där någon har behövt flytta ifrån sitt effektiverade ser-

viceboende för att det inte tillhandahålls sjukvård i kommunerna. Man 

måste flytta från sin kommun till någon annan kommun. Ni kommer sä-

kert alla ihåg kvinnan från Kökar och vi har fall i från Lemland, för att 

inte sjukvård gavs i hemkommunen som måste man flytta. Men har man 

tänkt sig något annat förfaringssätt? Att man fortfarande ska kunna kan 

bo kvar för det ska finnas ett medicinskt ansvar i kommunerna, då be-

höver man inte flytta. Man kan också få sjukvården hemma men då 

måste man ge kommunerna anvisningar att det är förväntningarna på 

dem.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Olof Erland 

Herr talman! Om man ser på den demografiska utvecklingen så är den snabb. 

De flesta lever längre och det blir en problematisering kring åldern. Egentlig-

en kan man fråga sig om den kategorin är så intressant rent allmänt. Det 

finns äldre människor av alla sorter när det gäller för vårdbehov, omsorg och 

aktiviteter. Det som vi diskuterar här är samhällets insatser när det gäller 

hälso- och sjukvården, sjukvården, hemsjukvården, institutionsboende, om-

sorgsboende och andra geriatriska insatser som demensinsatser. Det är en 

enorm differentiering. 

När jag tänker på de äldre så lever de vidare. När man är yngre undrar man 

hur de äldre kan vara så nöjda, glada och aktiva. De har inga möjligheter att 

gå på Arkens nattklubb eller spela fotboll. Jag hörde en gång en person som 

utåt sett hade det besvärligt med sjukdomar och pensionen var mycket lägre 

på den tiden osv. Den här personen sade att det var så roligt att leva för att 

man får se hur det går. Det tycker jag låter väldigt optimistiskt. Det behövs 

inte så mycket mera, man får se hur det går. Det är värt att göra de här insat-

serna för de äldre.  

Vi har den snabba demografiska utvecklingen. Vi har ett samhälle som inte 

är konstruerat, uppbyggt eller anpassat till att de differentierade åldersgrup-

perna har så olika behov. Därför diskuterar vi de här olika gränsdragningar-

na. 

Jag hade förmånen att igår kväll lyssna till Katrin Sjögrens utläggning. Jag 

funderade mycket på de här frågorna. Jag tyckte att det var särskilt intressant 

att få frågorna sammanfattade och strukturerade för att kunna se var pro-

blemen finns.  

Alla här får ursäkta, jag ursäktar mig själv, men tar man allt som sägs här i 

lagtinget så är det mycket som kanske är onödigt. Som sagt det inkluderar 

mig själv, däremot tror jag att det är bra att repetera sådant som är sakligt, 

kommenterande och ger en grund för att blicka framåt.  
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Väldigt mycket av debatten här är ett fokuserad på lagstiftning och lag-

stiftningen måste göras. Ser vi på det praktiska livet ute i kommunerna, på 

institutionerna och på omsorgsboendet så är det riktigt att lagstiftningen stäl-

ler till problem. Men man löser problemen pragmatiskt. Man säger att man 

tar hit en person från ÅHS, man gör avtal med ÅHS och vi har en ansvarig 

person som kan göra medicineringsinsatserna osv. I praktiken fungerar det 

på många håll ganska väl, trots att lagstiftningen inte fullt ut är genomförd. 

Det är helt klart att lagstiftningen ska ses över.  

Lagutskottet har nyligen behandlat en lagmotion om nivågarantilagen där 

vi konstaterar att de rättigheter som befolkningen har ska fastställas i lag. Det 

arbetet ska vi naturligtvis uppmuntra. I praktiken har vi en otroligt kompe-

tents, vi har en otrolig kapacitet som helhet i det åländska samhället. Vi har 

en indikator som minister Sjögren nämnde här igår, normen som är tre pro-

cent och vi har nio procent. Det visar att vi har ett samhälle som är oerhört 

starkt när det gäller välfärden och tryggheten också för de äldre. Det hindrar 

inte att det finns problem, Övergårds var ett stort problem för ett halvår se-

dan här i lagtinget. Idag finns det lösningar ute på fältet som gör att det är en 

bättre situation för många. Det finns enskilda fall överallt, som jag känner till, 

bl.a. i Kökar och i Lemland. Man måste ändå väga det mot helheten.  

Herr talman! Den här diskussionen är bara början på ett helt komplex av 

lagstiftningsåtgärder och reformer som omspänner inte bara äldrevården i 

sig. Det gäller hela kommunstrukturen, det gäller hela ÅHS och det gäller alla 

de institutioner som finns.  

Jag var lite osäker när minister Sjögren använde ordet anstalt. Det använ-

der vi inte i vanligt tal i de här sammanhangen. Vi pratar om omsorgshem el-

ler institutionsvård, hälso- och sjukvård och hemsjukvård. Det här bör man 

ju precisera i lagstiftningen så att det blir en åländsk enhetlighet.  

Herr talman! Den här gången har jag ansträngt mig för att korta ner mig, 

vilket brukar vara svårt som ni kanske har märkt.  

När det gäller äldreomsorgen så är det en fråga om samordning till stor 

del. Det finns kompetens, det finns resurser ganska långt, men det är lagstift-

ning, budget och förvaltning. När det gäller de punkter som jag har uppfattat 

att landskapsregeringen håller på med så är den första punkten den kommu-

nala samordningen. Det aktualiserar hela kommunreformen och hur man ska 

få en samordning av de funktioner som man har kvar i kommunerna. Det gäl-

ler äldreomsorgen i det här fallet. Det betyder inte att det är bäst att slå ihop 

alla kommuner. Vi har vissa institutioner som är samordnande, De Gamlas 

Hem. Olikheterna ska finnas, differentiering ska finnas men samordningen 

måste stärkas. 

Den andra punkten är detta som alltid kommer upp i det dagliga livet. När 

man är på Gullåsen, när man är på medicinska avdelningen eller när man är 

på ett omsorgshem, var går gränserna och hur ska de hanteras? Det här han-

teras i vardagen av människor som är aktiva i den praktiska vården. Man har 

möten, man går igenom och sätter kriterier, man gör bedömningar och försö-

ker göra det med en sak i fokus; den enskilda människan som ska få vård eller 

som ska avsluta sin sjukvård och få sin omsorg. Där bör man stärka upp för-

valtningsmässigt administrativt.  

För det tredje, differentieringen som tvingas på hela det här systemet. Det 

är stor skillnad på människor. En del kan bo hemma väldigt länge om de får 

rätt hjälp, rätt dimensionering på personal, rätta tider, rätt hjälp med mat-
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hållningen och andra saker. När det gäller handikapp så finns det många mo-

derna hjälpmedel. 

För det fjärde, finansieringen, vi har hört här att landskapsandelssystemet 

har omfördelat pengarna på ett tämligen dramatiskt sätt. Det är en puckel i 

finansieringen från landskapet till kommunerna. Det diskuterades lite här 

igår. När jag var kvar här hörde jag att det inte finns någon öronmärkning, 

utan landskapsandelarna går in i den kommunala verksamheten. Det här 

borde man diskutera i samband med utvärderingen av landskapsandelssy-

stemet. Om man har behov av att balansera äldreomsorgen, äldresjukvården, 

och äldreaktiviteterna så borde man också diskutera om finansieringen ska 

vara öronmärkt. Det finns en annan aspekt, det är att kommunerna bestäm-

mer själva. Så länge landskapet har en så omfattande överföring av land-

skapsandelar så borde man ta en diskussion om detta. 

För det första; kommunala samordningen, gränsproblematiken, differenti-

ering, finansieringen och dimensioneringen. Vad ska resurserna sättas in? 

Var ska personalen finnas? Som jag ser det så ska det finnas mera personal i 

hemsjukvården, hemomsorgen och hemboendet för där har man hemmets 

resurser. Man kan bidra med handikappanpassning, man har det som ger 

trivseln i hemmet och omgivningen och då ska man se till att resurserna styrs 

dit. Men resurserna ska också balanseras till omsorgsboende, till institut-

ionsboende och till hälsovården. Med givna resurser, kanske ett mera effek-

tivt system, ska vi ge en bättre vård med den enskilda människan i centrum. 

Jag återkommer till det som jag började med, också för en åldring som har 

levt länge och kanske har stort behov av hjälp så är det ändå så att det är ro-

ligt att leva för då får man se hur det går.  

Vi har haft i diskussioner här av och till, vtm Lindholm nämnde att man 

mycket väl kunde bordlägga det här ärendet för att det är en så omfattande 

diskussion, även om det i spörsmålet står att det är frågan om det akuta be-

hovet. Jag föreslår, medveten om att det krävs en majoritet i lagtinget, att det 

här ärendet ska bordläggas till den 3 november 2010. 

Ltl Gun Carlson 

Herr talman! Som vi har konstaterat så svarade landskapsregeringens mi-

nister Katrin Sjögren igår mycket uttömmande och fylligt på det här 

spörsmålssvaret. Hon angav en hel del konkreta åtgärder, precis som spörs-

målet frågade efter. 

Jag vill ändå säga några saker, trots att jag talade igår också, men då var 

det lite mindre beläggning här i salen. Jag vill också trycka på att vi redan har 

en väl fungerande äldreomsorg. Vi hörde att vi har gott om institutionsplat-

ser. Vi hörde ministern upprepa idag igen att vi enligt rekommendationen 

ligger på 9 procent av de platser som man rekommenderar för institutions-

platser och rekommendationerna i riket är 3 procent. Glöm de här stora pro-

blemen! Naturligtvis ska vi försöka gå framåt och bereda oss på vad som 

kommer. Säg inte att vi har stora problem idag, för det har vi inte.  

Vi har en väl utvecklad hemvård. Vi har en hemsjukvård som kunde vara 

bättre. Den är bra i den mån det finns resurser och personal, det kunde vara 

mera personal. Vi behöver läkare. Nu kommer att ÅHS att föreslå en läkare 

för hemsjukvården så att också landsbygden kan få del av hemsjukvården när 

det gäller besök av en läkare, idag har bara Mariehamn besök av ÅHS läkare. 

Omsorgshemmen är väl utbyggda och väl fungerande. Omsorgshemmen är 
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lite olika till sina nivåer och vad de vårdar. De omsorgshem som finns är bra. 

Våra institutioner; De Gamlas Hem, Trobergshemmet och Sunnanberg fun-

gerar också och är mycket välplanerade. 

Gullåsen fungerar också bra idag med blandade avdelningar. På varje av-

delning har man blandade sjukdomsfall, utom på demensavdelningen Väs-

tergårds som enbart har demenspatienter. Där finns långvårdspatienter, re-

habiliteringspatienter och geriatriska patienter. Våra föreställningar om vad 

geriatrisk sjukvård är lite olika. Arbetsgruppen ansåg att det är ett omhänder-

tagande av ett multiprofessionellt team. Ju äldre man blir desto fler olika 

sjukdomar får man. Man blir multisjuk. Man kan ha cirkulationsrubbningar, 

man kan ha diabetes, man kan ha kvar förlamningssymtom efter en stroke 

och ofta följer minnesstörningar med allt det här. Vi menar att de personerna 

har geriatriska sjukdomar. Jag kommer till medicinavdelningen strax. 

Ett allmänt problem som man inte får glömma, när man talar om äldre-

omsorg på institutioner, sjukhus, anstalter och omsorgshem, är att föränd-

ringarna i hälsotillståndet hos äldre människor kommer väldigt hastigt. Man 

kan må bra på morgonen när man stiger upp ur sängen, medan man mitt på 

dagen är jättedålig och sedan kanske man är piggare på kvällen igen. Till-

ståndet kan ändra flera gånger om dagen och det kan ändra flera gånger i 

veckan. Det här ställer också speciella krav på all äldreomsorg, både i hem-

vården, omsorgshemmen, institutionerna och på sjukhuset.  

Jag nämnde att rapporterna har diskuterats här. Förändringen som rap-

porten utmynnade i var en utveckling av Gullåsen i en mer sjukhusliknande 

inriktning, där man mera specialiserade de olika avdelningarna. Det är viktigt 

att komma ihåg att långvårdsplatser, som idag fyller Gullåsen till största de-

len, kommer alltid att behövas. Det kommer alltid att finnas långvårdspatien-

ter som behöver mer krävande vård än vad man kan ge på De Gamlas Hem, 

Trobergshemmet eller framförallt på omsorgshemmen. Man kan aldrig kate-

gorisera patienterna och sätta en stämpel i pannan på dem och tro att det här 

gäller tills man dör. Det är inte så enkelt. Detta medför att man också alltid 

måste ha flexibilitet och en förståelse för det här. 

När det gäller rapporterna så inom ÅHS styrelse så måste man ta vissa be-

slut t.ex. om Gullåsen och rehabiliteringen ska bli en enhet, om de ska hänfö-

ras till specialsjukvården eller vara kvar i primärvården. Det finns flera saker 

som det ska beslutas om i ÅHS. Sedan ska ÅHS föra det till landskapsrege-

ringen som sedan processar det på det sätt som behövs. 

Det beslut om medicinavdelningens utbyggnad som ÅHS styrelse tar 

kommer också att påverka Gullåsens framtid. Idag på medicinavdelningen 

ligger ganska många patienter som man bra kunde sätta stämpeln geriatri 

sjukvård i pannan på dem, om man vill. Men det gör man ju inte. Man sköter 

om dem på bästa sätt. Om vi bygger ut medicinavdelningen har man möjlig-

het att ta hand om patienterna ännu bättre där, då kanske trycket lite mins-

kar på Gullåsen. Andra sätt är att man inte gör någonting åt medicinavdel-

ningen utan att man för över alla patienter till Gullåsen. Det här är ett beslut 

som ÅHS styrelse måste ta i första hand. Även om nästan hela ÅHS styrelse 

sitter här så är det inte i den här salen som vi ska fatta de besluten som kom-

mer att påverka framtiden. 

Som jag sade igår så är svaret bra när det gäller de konkreta åtgärderna. 

Resonemanget på sidan 5 är lite otydligt. Men, det är inte någon betydelse för 

det handlar inte om några konkreta åtgärder. Man blir lite fundersam när 
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man läser att anstaltsvården är en ändamålsenlig vårdform för sådana lång-

varigt sjuka som kan röra sig och som inte behöver sjukhusvård. På De Gam-

las Hem är det väldigt många patienter som definitivt inte kan röra sig. Dessa 

patienter finns också på omsorgshemmen. Det är inte något bra kriterium för 

vad anstaltsvård är.  

När det sedan gäller sjukvård så talar vi om sjukvård precis som om vi 

glömmer att ÅHS lagen heter Ålands hälso- och sjukvård. Man ska ge hälso-

och sjukvård, det är alltså inte bara sjukvård som ÅHS ska ge. Detta måste 

man också fundera på i lagen när man gör om den.  

Igår var vi ganska eniga om vissa saker som ska klarläggas. Man kan inte 

heller säga att sjukvård är lika med läkarvård. Det är orimligt, det resone-

manget kan man inte köpa. Till exempel när det gäller hemsjukvården är det 

mest sjukvård, men inte är det någon läkare som är med där hela tiden. Det 

är viktigt att man tänker igenom det här. Jag tror att man måste fundera ige-

nom hela ÅHS lagen. I 4 § Ålands hälso- och sjukvårdslag säger man att ÅHS 

myndigheten kan påföras flera uppgifter. Det står inte att ÅHS myndigheten 

kan påföra kommunerna några nya uppgifter. Det nämns överhuvudtaget 

inte. 

 I 2 § säger man också; " rätt till sådan hälso- och sjukvård som vars och 

ens hälsotillstånd förutsätter." Jag vill bara påpeka att det är inte bara sjuk-

vård som vi pratar. 

Igår var ministern och jag överens om att kommunernas ansvar ska klar-

läggas genom lagstiftningen. Landskapsregeringen måste tolka, klargöra och 

ge föreskrifter om vad som är anstaltsvård på Åland. Inte vad som är an-

staltsvård i riket, för det är en annan sak. Social- och hälsovårdsministeriet 

ger föreskrifter till sina kommuner i riket. Social- och hälsovårdsministeriet 

har inte är någonting att göra med kommunerna på Åland. Man måste ge an-

visningar. Det är det första, annars vet vi inte vad vi menar när vi talar om 

anstaltsvård. Vi använder i och för sig alltid uttrycket institutioner, men jag 

tror att vi menar samma sak med institutioner och anstaltsvård.  

Landskapsregeringen måste göra det som social- och hälsovårdsministeriet 

gör i riket. Vi ska göra om ÅHS lagen och faktiskt fundera vad vi gör med den. 

Jag vill ha en ny socialvårdslag, vilket jag har sagt förut. Vi måste åtminstone 

ha tillämpningsföreskrifter så att vi i blankettlagen kan klargöra allt detta 

som vi märker att är otydligt. Detta är inget problem. 

Jag tycker det är väldigt viktigt att man börjar titta på hur landskapsande-

larna ska se ut när man har allt detta klarlagt. Då är det dags att titta på dem, 

de kanske då är för höga eller för låga, det beror på vad man kommer till. 

Finansieringen måste sedan komma när allt det andra klart, vilket jag också 

tror att vi har varit överens om.  

Jag vill också stöda bordläggning till den 3 november.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det gläder mig att höra att ltl Gun Carlson har den här åsikten 

alltjämt. Jag har hört henne säga det förut. Det gläder mig att hon också 

framhärdar resonemanget att socialvårdslagen måste få tydliga före-

skrifter. 

Hon säger att vissa saker ska bestämmas inom ÅHS. De sakerna som 

ltl Gun Carlson radar upp så många av dem som faller under lagstift-

ning, om de hör hemma inom Ålands hälso- och sjukvård eller inom 
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kommunerna. Därför måste vi också få lagstiftningen, som är ramen för 

verksamheten, uppdaterad.  

Ltl Gun Carlson, replik 

De saker, som jag anser att ÅHS styrelsen måste ta beslut om, är de för-

slag som ställs i Gullåsen rapporterna. Det beror på ÅHS styrelsen om 

de ska följa rapporterna eller inte. Jag gav några exempel. Vi måste först 

ta beslut i ÅHS styrelse om vi ska sammanslå Gullåsen och rehabilite-

ringsavdelningen och göra det till specialsjukvård. Det måste styrelsen 

ta ett beslut om för att föra till landskapsregeringen. Styrelsen kan inte 

ta det beslutet. Det slutliga beslutet ska naturligtvis landskapsregeringen 

eller lagtinget ta. I första hand måste styrelsen på ÅHS göra det, hur ska 

man annars veta någonting? Om man sedan följer ÅHS styrelses beslut 

är en annan sak. 

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Vad beträffar innehållet och verksamheten på Gullåsen så där 

kan också landskapsregeringen själv bestämma om man har en vision i 

samband med att man ser över lagstiftningen. Då bestämmer man ju 

också väldigt långt vilken verksamhet som ska sortera under ÅHS och 

vilken verksamhet som hör hemma i kommunerna. Jag tror att det är 

just det som många nu väntar på. I och med att man också i kommuner-

na ska göra upp äldreomsorgsplaner så måste man få veta vilka förvänt-

ningarna är på kommunerna. Man gör det sedan, bara man vet när man 

ska bygga ut för framtiden. Vi lever inte bara i nuet, vi måste börja fun-

dera på framtida behov när man ska göra upp ekonomiplaner i kommu-

nerna. Kommunerna måste få veta vilka förväntningar är på dem år 

2015 och år 2020. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Landskapsregeringen har givit ÅHS styrelse i uppdrag att komma fram 

med en plan för utveckling av äldreomsorgen utifrån den äldreomsorgs-

rapport, som den förra landskapsregeringen antog. Det utmynnade först 

i en rapport från en arbetsgrupp och sedan ytterligare en rapport. Den 

andra rapporten ska nu processas i ÅHS styrelse, för att gå tillbaka till 

landskapsregeringen som svar på uppdraget. Det är inte någon tvekan 

om hur det ska gå till.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Under diskussionen har ltl Olof Erland föreslagit att ärendet 

ska bordläggas. Förslaget har understötts av ltl Gun Carlson. Ärendet bordläggs till den 

8 november 2010.  

Ltl Roger Jansson 

Herr talman! Jag lovar vtm Gunnar Jansson, till skillnad från igår, att jag inte 

ska tala mindre än sju minuter. Jag vill också säga att det är trevligt att se 

social- och miljöminister Katrin Sjögren, trots de förhinder som hon presen-

terade för några av oss igår. Det visar på en vilja att följa parlamentets öns-

kemål om tidtabell. Det är helt okej att upprepa det man har sagt i tidigare 

debatter. Jag blev lite trött efter att ha suttit här så länge igår och idag skulle 

det också bli en lång debatt. Man läser upp i stort sett samma tal, men jag le-

ver väl vidare trots detta.  



  

  533 

Jag tyckte att det var ett riktigt bra svar som landskapsregeringen har skri-

vit ner i den här frågan. Men för detta finns det lite problem, särskilt när det 

gäller gränsdragningen mellan landskapets ansvar, via ÅHS, och kommuner-

nas ansvar, vilket kanske är det största problemet. 

Det andra problemet är tidtabellen. Processförändringarna tar lite lång tid. 

Det bör vi kunna diskutera. Revirgränsen mellan kommunerna och landskap-

et är lite otydlig och det gör också att kommunerna behandlas olika. Jag ska 

återkomma till det. 

Det som spörsmålet tar upp, äldres vård och omsorg, är ett gemensamt 

projekt för oss alla politiker. Man ska inte försöka konstruera stridigheter 

som inte finns. Ibland kan man ha olika åsikter om lösningarna, ibland kan 

man ha olika åsikter om tidtabellerna och ibland kan man ha olika åsikter om 

effektiviteten i det arbetet som görs och då måste man ju få diskutera detta i 

alla fall. Viktigt är att man kommer till majoritetsbeslut så fort som möjligt 

om det som är oklart, så att det blir klart för parterna att inte enskilda åld-

ringar kommer emellan. Det händer idag att enskilda äldre kommer emellan, 

vilket vi märker särskilt i Mariehamn när folk från andra kommuner tar kon-

takt med oss för att lösa de problem som inte blir lösta i hemkommunen. Vi 

har också i Mariehamn haft stora problem med äldrevårdens kapacitet som 

har drabbat enskilda. I de fallen beror det däremot inte på gränsdragningen 

mellan landskapet och kommunerna.  

I spörsmålet skriver vi; "idag upplever vi att man lever i ett vakuum där 

alla inväntar varandras mått och steg. Ytterst är det landskapsregeringen 

som ansvarar för framtagande av nödvändig lagstiftning och finansiering 

och därmed för framtida strukturella förändringar". Jag tycker att man har 

löst finansieringen för kommunernas del. Penningtilldelningen är väldigt 

stor, jag återkommer till den frågan.  

När det gäller nödvändig lagstiftning och framtida strukturella förändring-

ar så har vi en del kvar att besluta om när det gäller landskapsnivån. Det är 

därför den här diskussionen är viktig i det här rummet. 

För mig är det viktigt att det medicinska ansvaret finns tydligt och klart för 

varje sjuk äldre person och att principerna är enhetliga över hela landskapet. 

Det ska inte vara någon skillnad var man bor. Det medicinska ansvaret ska 

vara klart.  

När det gäller omsorgsansvaret så är det inte i den här salen som vi disku-

terar detta, annat än i samband med omsorgslagstiftning. Det ligger på kom-

munerna. Det är viktigt med en enhetlig princip. Idag har vi på landskapsnivå 

en vårdinrättning, ÅHS, med flera delar; Ålands centralsjukhus dit också 

psykiatrin flyttar under nästa år och sedan Gullåsen som redan finns på ÅCS 

området. Sedan har vi en gräns till det kommunala där det finns institutioner, 

som man har kallat dem. Det är riktigt som Vtm Lindholm sade att det er-

fordras, enligt socialvårdslagen, ett landskapsregeringsbeslut. Det kan hända 

att ett sådant beslut finns långt bak i tiden. Jag kan inte komma ihåg det, men 

det är möjligt att det finns. I så fall lever vi enligt lagen. Om vi inte har det be-

slutet så har alla tidigare landskapsregeringar det ansvaret också förutom den 

sittande landskapsregeringen. I rikets lagstiftning väljer man att kalla det här 

för anstalter, vilket är ett fruktansvärt ord och det måste vi operera bort ifrån 

vår vokabulär när det gäller skötsel av människor.  

I kommunerna har vi sedan, utöver de s.k. institutionerna, olika nivåer av 

äldreboende som man i lag stiftningen kallar kommunala åldringshem. Ser-
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viceboende är ett nytt begrepp som man använder. Skillnaden mellan ser-

viceboende och de s.k. institutionerna blir allt mera flytande. Att vi behandlar 

dem enligt en enhetlig princip är ett problem som vi nu måste lösa. Det vo-

lymmässigt viktigaste är hemmaboendet när det gäller äldre. Till den del 

detta inte är enhetligt ordnat idag så bör det göras på det sättet. 

Den 15 februari 2007 beslöt den förra landskapsregeringen, i samband 

med utredningen om slutrapporten från arbetsgruppen med uppdrag att ut-

reda äldreomsorgen i juni 2006, knappt ett år senare, bl.a. följande; "perso-

nalstruktur och personaltäthet på åldringshemmen ses över. ÅHS utreder 

möjligheten till att överta ansvaret för samordningen av läkarresurserna 

inom institutionsvården. Kommunerna ombeds utreda en effektivare an-

vändning av institutionsplatserna där samtliga kommuner skall ha tillgång 

till plats på ålderdomshem." För Gullåsen skrev man i beslutet; "Gullåsen 

utvecklas till ett geriatriskt sjukhus med inriktning på utredning, behand-

ling, rehabilitering av äldre samt utslussning till fortsatt lämplig vårdnivå." 

Det var den 15 februari 2007. I dag skriver i tre och ett halvt år senare. Det 

som jag är missnöjd med är den tidtabell som jag har varit delaktig i, inom 

ÅHS styrelse, att skjutits fram. Jag tycker inte att jag har varit det eftersom 

jag har pressat på inom ÅHS att få beslutsunderlagen klara. Det finns det or-

sak till både kritik och självkritik. 

När det gäller precisering av gränsen mellan landskapets ansvar och kom-

munernas ansvar för de äldre har problematiken redan framkommit här när 

det gäller skillnaden mellan ÅHS lagens formuleringar och socialvårdslagens 

formuleringar. Det är alldeles klart att det måste ändras i lagstiftningen. Pre-

cis som vtm Lindholm läste upp så är 1 och 4 §§ i landskapslagen om hälso- 

och sjukvård tillsammans lästa väldigt tydliga; "landskapet Åland svarar för 

att befolkningen i landskapet erhåller hälso- och sjukvård." 

 När det gäller 4 § i landskapslagen om hälso- och sjukvård; "den hälso-och 

sjukvård som landskapet svarar för tillhandahålls av ÅHS. "Det är exakt 

samma formulering. 

Mot detta säger den antagna rikslagen i blankettform. Precis som ltl Gun 

Carlson här har sagt så är den lagen formulerad utgående ifrån en helt annan 

situation än den åländska. Där har kommunerna ansvar för hela hälso- och 

sjukvården. Man måste läsa den lagen utgående från det. Då blir den lagens 

formuleringar oklara i förhållande till vår landskapslag om hälso- och sjuk-

vård. 

För oss inom frisinnad samverkan håller vi med det beslut som landskaps-

regeringen tog den 15 februari 2007 när det gäller läkarresurser inom den här 

sektorn. Som jag sade igår i ett förtydligande så betyder det, förutom i privat 

vård där vi har läkare, att i det offentliga skulle det finnas läkare anställda 

bara inom ÅHS och inte inom kommunerna. Detta har jag också antecknat på 

sidan 45 i utredningen från 2006. Det står; " landskapet ÅHS ansvarar för 

kostnaderna för sjukvårdsinsatser oavsett boendeform och för sjukhus-

vård". Det är också väldigt klart. På läkarnivå skulle man ha det här ansvaret. 

Det betyder att medicinsk verksamhet är underställd läkare. Det är finsk lag-

stiftning som styr de gränsdragningarna. Medan kommunerna behöver fast 

anställd personal för äldreomsorgen och den inkluderar också en hel del 

sjukvård på den nivån, särskilt ifrån sjukskötares sida.  

Jag håller med den centrala person inom ÅHS som har uttryckt sig att vi 

måste satsa fullt ut på hem- och sjukvård för att lösa våra problem. Det måste 
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anställas betydligt mera att sjukskötare inom alla boendeformerna för att få 

det här att fungera. Det måste bli mera hemsjukvård som ÅHS när det gäller 

att administrera läkarsidan. Sjukskötarverksamheten är viktig att man klar-

gör och detta pilotprojekt ska väl göra det.  

Nu har jag väl hunnit med sju minuter hoppas jag. Jag har inte så hemskt 

mycket kvar nu. 

Nu kommer jag till Gullåsen, det är väldigt viktigt. Utredningen från 2006 

redogjorde också för hur Gullåsen skulle utvecklas, sedan har vi haft två im-

plementeringsutredningar inom ÅHS. Där kan vi kritisera tidtabellen. Det 

hade kunnat göras betydligt enklare. På sidan 34 i utredningen 2006 redogör 

man för Gullåsen olika verksamheter. Gun Carlson ledde den sista utredning-

en och hon var med i den andra implementeringsutredningen. Där är det just 

samma fem punkter som man tar upp som man också tog upp redan 2006.  

Då, kära vänner, är det helt avgörande hur vi beslutar att nivån ska läggas 

för ÅHS del. Ska det vara på en miniminivå, utgående från resonemanget 

ifrån 2006 års utredning? Eller ska det vara på en maximinivå? Eller ska det 

vara någonting däremellan? Den här miniminivån skulle kunna ligga på un-

gefär 60-70 platser inom Gullåsen. Maximinivån, som man kan läsa ur den 

sista Gullåsen utredningen, ligger långt över det, 50 platser mera. Då förstår 

ni att det måste vara ganska mycket utbyggnader på ÅHS för att det ska bli 

någonting. Det inkluderar, enligt mig, också att gränsen mellan kommunalt 

ansvar och landskapets ansvar blir väldigt suddig och otydlig. ÅHS kommer 

att ta ansvar för ganska mycket kommunal omsorg. Jag vill inte det och vi i 

frisinnad samverkan vill inte det. Vi är mera för den här minimalistiska lös-

ningen, att ta de här fem punkterna den sista utredningen som gjordes om 

geriatrisk intagningsavdelning, geriatrisk rehabiliteringsavdelning, demens-

avdelning, palliativ vårdavdelning och långtidssjukvårdsavdelning och möj-

ligtvis någonting till. Man måste se till att man håller de platserna på en mått-

lig nivå inom ramen för ÅHS uppdrag. ÅHS ska inte gå in på det kommunala 

uppdraget för då närmar vi oss den maximala lösningen. Beslutet som då ska 

tas tillsammans landskapsregeringen, jag antar att landskapsregeringen 

måste föra det till lagtinget för bekräftelse, innebär ju sannerligen också stora 

investeringskostnader ifall man tar den maximala lösningen. 

Om man däremot tar den minimalistiska lösningen så kan man i stort sett, 

inom nuvarande huskroppar, klara detta med renovering av dem. Vilket man 

väljer är en enorm skillnad för ÅHS. Det finns mellanformer, som jag sade. 

Det här måste nu avgöras för det påverkar sedan kommunerna vilka nivåer de 

ska ha på sin omsorg. Tvingas ÅHS ta på sig ett kommunalt ansvar så blir det 

mindre ansvar för kommunerna. Både den här frågan och oenhetligheten i 

särskilt läkarservicen för kommunernas del är två saker som måste redas ut. 

Igår nämnde jag kort i en replik med minister Sjögren detta med pengatill-

delningen. Enligt svaret läser vi att det har varit en enorm ökning på 100 pro-

cent sedan 2007. Man har höjt kommunernas penningtilldelning för social 

sektor. Bara en liten del av detta kan förklaras med att där ingår nu också in-

vesteringsanslagen, vilket de faktiskt gjorde förut också i den här jämförelsen. 

Använder kommunerna de här pengarna till det? I min egen hemkommun, 

Mariehamn, har jag fått illavarslande rapporter. Det är inte säkert att det är 

på det sättet. När man får en sådan rapport från tjänstemännen har min erfa-

renhet lärt mig att man kan vara ganska säker på att det inte är på det sättet. 
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Jag är beredd att ge landskapsregeringen lagstiftningsmakt för att kontrol-

lera upp det här och vidta åtgärder i anledning av det som framkommer i en 

sådan jämförelse. Bestämmer vi här i ett landskapsandelssystem att pengarna 

ska ges till socialvården så ska de gå till socialvården!  

Avslutningsvis när det gäller vårdtyngdsmätningen så sade jag också igår 

att på Trobergshemmet är det idag under tio patienter som inte är säng-

bundna. Vårdtyngden är klart högre på Trobergshemmet än vad den är på 

Gullåsen där man har lägre procent sängbundna.  

Det gläder mig då att höra minister Katrin Sjögren säga att det är riktigt 

och att vi måste ha en ny syn på förhållandena när det gäller vårdtyngd. Vård-

tyngdsmätning i hela landskapet skulle därför vara motiverad.  

Jag vill avsluta med att säga att det i alla fall är en härlig målsättning som 

vi har, att uppemot 95 procent av 75+ i framtiden ska bo hemma. Låt oss 

hoppas att vi lyckas med det. 

Ltl Margaret Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Jag tänkte kommentera biten om att man inte skulle 

använda landskapsandelarna för socialvård till äldreomsorgen. För 

Brändös vidkommande kan jag säga att vi har 70 000 kvar när vi har be-

talat vår äldreomsorg som sedan ska räcka till både dagvård och allting 

annat. Jag tror nog att vi använder mycket av våra pengar just för äldre-

omsorgen. Det kanske också beror på att vi har en väldigt hög andel per-

soner som är över 65 år. Vi har satsat ganska mycket på den här biten.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag tackar för det. Det var visserligen en partsinlaga, från 

en kommunalpolitiker, med all respekt. Jag talade också en kort stund 

här som kommunalpolitiker i Mariehamn. Jag var inte alls lika säker på 

mitt svar. Jag hoppas att landskapsregeringen ska kunna ge oss de sva-

ren och känna att de har rätten att göra den här kontrollen också.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Jag blir ändå lite fundersam när ltl Roger Jansson talar om 

att läkarvård och sjukvårdsinsatser är samma sak. Jag tar gärna emot en 

förklaring. Och att läkarna också skulle ansvara för medicinska verk-

samheter. Det är klart att det alltid är läkarna som ger ordinationer. 

Men läkarna lägger inte om bensår, det är inte läkarna som sondmatar 

och det är inte läkarna som gör alla andra undersökningar, katetrise-

ringar som de ordinerar. Det är ju också sjukvård, eller vad är det tycker 

ltl Roger Jansson? Det finns här en uppfattning om att man kan sätta 

likhetstecken mellan läkarvård och sjukvård. Så enkelt är det inte på 

våra institutioner eller på Gullåsen. Sjukvård är mycket, mycket mera.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag har varit med för länge för att jag ska behöva känna 

mig träffad av den typen av missförstånd. Det finns läkarinsatser som är 

direkta, det finns läkarledda medicinska insatser, sedan finns det sjuk-

skötarinsatser och sjukskötarledda insatser, båda är hälso- och sjukvård. 
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Sedan har vi förhållandet mellan primärvårdsinsatser och special-

sjukvårdsinsatser som är intressanta och som jag inte tog upp i mitt an-

förande. Jag menar att Gullåsen ska bli ett specialistsjukhus och därmed 

ett specialistlett sjukhus, specialsjukvård med andra ord, det uttrycket 

använder vi inom ÅHS. Då ser man att det finns en gräns där. Det vare 

mig fjärran att inte tro och veta att det sannerligen inte bara är läkarna 

som gör medicinska sjukvårdsinsatser. 

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det är viktigt att vi har det klart för oss. Annars får man 

den uppfattningen att ÅHS kan tänkas betala för läkarvården vid in-

stitutionerna medan kommunerna ska göra allt annat som inte är sjuk-

vård. Det resonemanget håller ju inte. 

Jag blir också lite fundersam, vi måste ju komma ihåg att Ålands 

hälso- och sjukvård ansvarar för såväl primärvård som specialsjukvård. 

Inom primärvården allt det som hemsjukskötarna gör, inom rådgiv-

ningsverksamhet men också inom hemsjukvården som ju också är ÅHS 

ansvar. Det finns inte någon tvekan här. Det är inte så enkelt. Om vi är 

överens om att man nu noga ska syna ÅHS lagen, socialvårdslagen, och 

kanske man måste titta i den finska folkhälsolagen och i den finska lagen 

om specialsjukvård, så tror jag att man kan rätta till det genom tillämp-

ningsföreskrifter. Det är viktigt att begreppen anhålls klara för de känns 

luddiga.   

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! I den mån begreppen kan hållas klara så tror att vi har en 

ganska likartad uppfattning om hur de är. Ingen kan ju komma att påstå 

att de här begreppen alltid är hundra procent kristallklara, så länge har 

vi båda varit med att vi vet det. Det finns alltså gråzoner även mellan be-

greppen. 

Däremot synes vi ha en politisk oenighet mellan kollegan Carlson och 

mig när det gäller kommunernas ansvar inom ramen för sitt lagstadgade 

omsorgsansvar angående de olika boendeformerna, hemmaboendet och 

boende i olika former, varav man kallar en del institutioner, vilket jag 

tycker att man kunde sluta med. Jag menar att kommunerna också ska 

ha hälso- och sjukvård inom ramen för det som erfordras för omsorgen. 

Den gränsen måste vi försöka dra någonstans i lagstiftningen. Jag har 

sagt att man drar den gränsen vid läkarverksamheten. Den verksamhet-

en ansvar ÅHS för, medan sjukskötarverksamheten blir på något sätt 

delad. Man ska vara tydlig i lagstiftningen hur man gör, därför har vi det 

här pilotprojektet. 

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Camilla Gunell 

Herr talman! Jag vill börja med att tacka för en bra debatt med många in-

siktsfulla anföranden. Det är många politiker som är väl insatta i de här frå-

gorna, som också har varit med länge och sett hur frågorna har utvecklats på 

Åland. Jag vill också tacka minister Sjögren för repetitionen. Jag hörde till 

dem som igår var tvungna att övergå till praktisk omsorg när klockan slog sju.  



  

538 

Jag kommer att vara ganska kortfattad idag och ber att få återkomma efter 

den 8 november i den här saken.  

Några saker är angelägna att lyfta upp idag eftersom under de här veck-

orna, som ligger framför oss, ändå kommer att skrivas en budget för 2011. 

Det vore väldigt viktigt att frågan om Gullåsen inte stannar upp p.g.a. av att 

man är oklar över vem som ska bestämma om vilka ting. Frågan är aktuell i 

ÅHS styrelse på basen av Gullåsenrapporten som behandlades på våren, men 

där man var oenig om hur man skulle gå vidare. ÅHS styrelse kommer inte 

att sammanträda förrän i slutet av oktober. Är det så att det i dagsläget är 

någonting som är oklart så behöver man kanske sammankalla styrelsen i 

brådskande ordning för att ha ett möte så att man i budgeten för 2011 ändå 

kan ge tydliga riktlinjer för hur Gullåsen ska utvecklas. Internt inom ÅHS kan 

vi ju påbörja ett visst arbete, vilket också kommer att göras med pilotpro-

jektet där man jobbar emot en mera geriatrisk klinik, såsom vi har planerat i 

arbetsgruppen.  

Sist och slutligen är det pengarna som styr utvecklingen. Det är väldigt vik-

tigt att landskapsregeringen inte låter vänta alltför länge på ÅHS interna be-

slut utan att man faktiskt går vidare. Att de som har både lagstiftningsmakten 

och budgetmakten stakar ut framtiden för den här institutionen. Det är en 

utveckling som är mycket viktig och som också kommunerna går och väntar 

på.  

En annan fråga som jag gärna understryker, i likhet med tidigare talare, är 

behovet av lagstiftning. Det arbete som man gör idag under minister Sjögrens 

ledning, med kvalitetsrekommendationer, utredningar, rapporter och även 

översynen av lagstiftning, är mycket bra. 

Socialdemokraterna har länge talat om behovet av en äldreomsorgslag, i 

likhet med en barnomsorgslag, där man på ett tydligt sätt skulle stadfästa de 

äldres rättigheter.  

Vi vet alla att socialvårdsbyrån har små resurser. Jag är den första att stöda 

ministern i hennes strävanden att tillse att byrån skulle tilldelas ökade resur-

ser. Fler personer som kan hjälpa till med alla dessa viktiga arbetsuppgifter 

som ligger framför. Vad gäller lagstiftningsområdet så hänger vi efter. Det är 

en diskussion som har blivit ganska tydlig i samband med slopandet av nivå-

garantilagen, att vi på Åland har brister i vår lagstiftning på det sociala områ-

det. Eftersom den nya grundlagen nu stadgar att de sociala rättigheterna 

också ska regleras på lagnivå vad gäller hälso- och sjukvårdstjänster så är det 

ett stort arbete som behöver göras.  

Med dessa två påpekande så avlutar jag för idag och ber att få återkomma 

den 8 november.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Kvalitetsrekommendationerna var basen för hela äldre-

omsorgen. Där finns rekommendationer om kost, personaltäthet, utevis-

telser, rehabilitering osv. Där fanns också detta med en systematisk till-

syn. Innan vi kan ta en lag om äldres rättigheter måste vi ha grunden. Vi 

måste ju säga ifrån landskapsregeringen hur vi vill att äldreomsorgen 

ska se ut. Vi har lagt första grunden. 

Jag ser att det är fullt möjligt att vi inom några år kanske får en lag 

om äldres rättigheter. Vi måste ta basen och grunden först. Vi måste tala 
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om för kommunerna vad vi kräver för kvalité på äldreomsorgen ifrån 

landskapsregeringens sida. Man har börjat lite i fel ända. 

Ltl Camilla Gunell, replik 

Har landskapsregeringen börjat i fel ända eller vem har börjat fel? Jag 

tror att lagtinget gärna vill höra hur landskapsregeringen tänker i de här 

frågorna. Har man för avsikt att komma med lagstiftning? Då kan vi alla 

acceptera att det här är steg på vägen mot det. Man skulle gärna veta 

vilka lagstiftningar man avser att komma med. I vilken ordningsföljd 

kommer man att ta dem och hur ser prioritetsordningen ut?  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Den här landskapsregeringen har haft en hög växel när det 

gäller socialvårdslagstiftningen. Jag räknar med att jag ska kunna pre-

sentera mera socialvårdslagstiftning.  

När det gäller specifik lagstiftning om äldres rättigheter så kommer 

det inte att hinnas med under den här mandatperioden. Vi för också en 

dialog med social- och hälsovårdsministeriet om vad som händer på 

fastlandet. I Finland finns inte någon sådan lag ännu. Specifikt när det 

gäller de äldres rättigheter så blir det en fråga för nästa landskapsrege-

ring.  

Det andra som är prioriterat är att få en baslag för den åländska 

hälso- och sjukvården. Förordningar under baslagen är också ett arbete 

som behöver fortsättas av nästa landskapsregering. Det är ett jättearbete 

och vi jobbar så mycket vi bara kan.  

Ltl Camilla Gunell, replik 

Vi har trots allt levt utan tillämpningsföreskrifter för socialvårdslagen 

sedan 1995. Det har gått på något sätt, men inte är det ju ett ultimat 

läge. Det är klart att sådana föreskrifter behövs också på Åland. Det är ju 

ingenting som kan skyllas på nuvarande landskapsregering. Den situat-

ionen har funnits i många, många år. Jag tycker att man kan konstatera 

att det är lagstiftning som behövs. Det är mot lagstiftning vi måste sikta. 

Vilken tid det tar och vilka resurser man har är väl det som lite det här 

spörsmålet också har handlat om, att man kan få svar på vad man kan 

förvänta sig att kan levereras under den här landskapsregeringen och 

vilka frågor som måste skjutas över till nästa landskapsregering. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Minister Katrin Sjögren 

Herr talman! Några ord om det som kanske är pudelns kärna, som flera ta-

lare har diskuterat och där det finns olika åsikter. Tittar man på skillnaderna i 

socialvårdslagstiftningen och ÅHS lagen så har vi ett komplicerande faktum 

där. Det är att vi har delad behörighet när det gäller socialvården. Vi har soci-

alvården som är åländsk behörighet och hela socialförsäkringssystemet som 

är finsk behörighet. Det är inte bara socialvårdslagen som styr vår äldre-

omsorg och vår socialvård. Det är också lagen om klientavgifter inom social- 

och hälsovården, det är lagen om klientens ställning och rättigheter inom 

social- och hälsovården och det är lagen om tillsyn över privat social service. 

Avgifterna styrs, de personer som idag finns på institutionsboende betalar 85 
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procent av sin pension till kommunerna. Tanken har varit i socialvårdslagen 

att det ska täcka allt. Det är en svår fråga det här. Jag tycker det är en bra att 

vi har en konstruktiv diskussion. Jag ber att lagtingsledamöterna inte låser 

sig. Man betalar 85 procent och då ska rubbet ingå. Om jag har jag en mini-

mipension på 500 euro så har jag några euro kvar om jag vill ha en veckotid-

ning, gå till frissan eller köpa en påse godis. Men 85 procent ska täcka rubbet. 

Om kommunerna ska 85 procent av pensionen, vad ska ÅHS då ha? Om ÅHS 

också ska stå för sjuksköterskorna? Det är ett komplicerat system. Jag håller 

med om att om vi kan klargöra någonting i tillämpningsföreskrifter så ska vi 

göra det. 

Igår tog jag upp detta med att åldras, om det är ett likhetstecken med att 

bli sjuk. Vi diskuterar hela tiden gränsdragningen mellan omsorg och sjuk-

vård. Jag tycker att socialvårdslagen är ganska sinnrik när den till skiljer på 

sjukvård och sjukhusvård.  

Exemplet som vtm Gun-Mari Lindholm tog upp, att man kanske bor på att 

serviceboende och man borde flytta nivå. En gammal tant bor på ett service-

boende i en kommun. Hon kanske får gå till omsorgshemmet och äta lunch 

eller hon får lunch av kommunen och hon får lite handräckning. Hon blir 

sämre, åldras med fem år, hon blir inte sjuk men hon åldras. Hon flyttats till 

intensifierat boende för hon kanske inte klarar sig helt och hållet på natten. 

Hon behöver hjälp någon gång under natten att ta sig till toaletten. Hon 

kanske också behöver stöd av hemsjukvården. Hon åldras igen 3-4 år. Hon 

får bekymmer, hon kanske blir dement, hon kanske får en propp och inte kla-

rar av att bo hemma själv. Då är det Trobergshemmet, De Gamlas Hem eller 

Sunnanberg som gäller. Där får man daglig tillsyn, där finns det hög perso-

nalstyrka och man kan få hjälp med det mesta. Vad blir nästa steg? Ja, om 

man blir så dålig att man måste ha daglig läkarvård, man får hjärtsvikt och 

man behöver syrgas osv. Då blir Gullåsen aktuell som den rätta platsen. 

Man pratar om att kommunerna inte ska ha sjukskötare. Kommunerna ska 

inte ha sjukskötare som lägger om bensår eller delar ut mediciner, men det är 

ju precis det omsvängda som vi försöker göra nu, att hemvården ska göra det. 

Vi säger att hemvården har kompetens, vi vill att närvårdare ska kunna ge in-

sulin och dela ut mediciner. De här gångarna är inte glasklara. Målsättningen 

är den samma för ÅHS och för kommunerna; vi ska ge en så högkvalitativ 

äldreomsorg som möjligt.  

Precis som ltl Roger Jansson tog upp, när man läser de dokument som 

finns, landskapsregeringens styrdokument, äldreomsorgsrapporten, så står 

det; ”den huvudsakliga ansvarsfördelningen mellan ÅHS och kommunerna 

kan i generella termer beskrivas så att kommunerna ansvarar för grund-

service för de äldres boende i eget hem samt inom serviceboendet. Kommu-

nerna ansvarar vidare för vården och omsorgen vid De Gamlas Hem, Tro-

bergshemmet och Sunnanberg inklusive ansvaret för den medicinska perso-

nalen.  ÅHS ansvarar för sjukvårdsinsatser oavsett boendeform exklusive 

institutionsvård och för sjukhusvård.” Arbetsgruppen skriver vidare; ”ar-

betsgruppen anser att nuvarande organisation har många fördelar och att 

de problem som idag föreligger kan minimeras genom att samarbete mellan 

de parter som ansvarar för vård och omsorg utvecklas och förbättras.” 

 Hela överföringen till kommunerna, hela diskussionerna med ÅHS grun-

dar sig på tolkningar av socialvårdslagen. Vi kan förbättra oss och vi behöver 

klarlägga hur det ligger till.  
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En av utmaningarna för landskapsregeringen och ÅHS är att kommunice-

rat med 16 kommuner. Det är inte helt lätt. Nivån på servicen ser väldigt olika 

ut. Man ska ställa krav på äldreomsorgsplaner, ställa krav på att man ska le-

verera en egen kontroll och ha egen tillsyn. Det är inte någon hemlighet att 

jag tror väldigt starkt på en servicereform, kommunreform eller vad man vill 

kalla det. Det är ett bekymmer för små kommuner att leverera, så är det. 

Tack.  

Ltl Gun Carlson, replik 

Herr talman! Det är helt riktig som minister Sjögren säger. I äldre-

omsorgsrapporten, som landskapet tog fram, läste man socialvårdslagen 

utan dessa synpunkter som vi nu har lagt på det. Man tyckte ungefär att 

det var som att läsa bibeln. Det som står i socialvårdslagen ska anpassas 

på Åland och man glömde att det inte passar ihop med ÅHS lagen. Det 

här måste klarläggas så att vi vet vad vi menar. När man tog det där så 

såg man inte hela helheten. Man lade för stor vikt vid socialvårdslagen 

som inte är anpassad för åländska förhållanden. Vi måste inse det, vilket 

jag också tror att ministern gör. Det kan bara lösas genom olika egna fö-

reskrifter där landskapsregeringen säger hur det ska vara, säger vad som 

är institutionsvård på Åland och glöm vad det står om institutionsvård i 

Finland. Så måste vi göra och dit är vi på väg.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Jag noterar att vi i alla frågor, när det gäller detta område, 

är väldigt överens mellan liberalerna och frisinnad samverkan. Jag för-

stod att det som gällde institutionerna, som man i utredningen från 

2006 kallar boende på kommunalt åldringshem, var en beskrivning av 

läget, lagtolkningen just då. På sidan 44-45 så kommer man med förslag 

till ny kostnadsfördelning. Man skriver; ”landskapets och ÅHS kost-

nadsansvar skulle enligt ovannämnda gränsdragning omfatta två sa-

ker; kostnaderna för sjukvårdsinsatser, oavsett boendeform, och sjuk-

husvård.” Sedan skriver man under övergångsregler; ” man måste ge tid 

för kommunerna att göra upprustningarna och för ÅHS att ändra på 

Gullåsen. Därför föreslår arbetsgruppen en övergångstid om tre år, 

dvs under åren 2007-2009.” Nåja, vi är fortfarande på år 2007, så vi har 

lite att göra.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det håller jag helt och hållet med om, absolut. Allt har 

dragit ut på tiden. Vi har inte ens kommit till beslut om Gullåsen ännu 

heller. Jag är den första att skriva under det.  

Det som togs upp här, vilket vi också är helt eniga om, ÅHS ska serva 

institutionerna och de äldre människor som finns ute i kommunerna 

med bassjukvård. Kommunerna ska inte behöva köpa läkarvård. Om 

ÅHS i sin tur köper läkartjänster av de privata, men kommunerna ska 

inte behöva göra det. Är man 85 år och bor på institution så har man 

rätt till läkarvård. Jag är jag helt enig om att det behöver förbättras inom 

ÅHS. Man behöver öka insatserna inom hemsjukvården. I årets budget 
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finns det ett förslag med utökade läkarresurser. Det är en början, men 

det kommer inte att räcka till.  

Ltl Roger Jansson, replik 

Herr talman! Så är det. Vad vi nu kan göra direkt, utan lagstiftningsför-

ändringar, är att börja omformningen av Gullåsen mot ett geriatriskt 

sjukhus och fatta de här storleks- och nivåbesluten. Vi behöver nog 

kanske ändrad lagstiftning också i förlängningen, men vi kan göra väl-

digt mycket inom ramen för nuvarande lagstiftning. 

Sedan när det gäller läkaransvaret, som har varit en oklar fråga, så 

där fodras det lagstiftningsförändring. Jag är rädd för att det kommer 

att dra in på nästa mandatperiod förrän vi är där. Det viktiga är att man 

skulle få fram den politiska majoritetens uppfattning om hur det bör bli 

i den kommande lagstiftningen till den delen.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Nu kanske jag lite är ute på djupt vatten. Jag kan säkert 

inte ÅHS lagen utantill som kanske ltl Roger Jansson kan. Vad jag kan 

förstå så finns det ingenting som hindrar att ÅHS idag börjar bygga ut 

sin hemsjukvård och läkarvård inom ramen för hemsjukvården och bör-

jar serva kommunerna på ett annat sätt. Jag tror inte att det kräver änd-

ring i lagstiftningen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Kommunerna vill erbjuda det bästa möjliga för sina kommu-

ninvånare. Man följer lagstiftning till punkt och pricka. Man är väl med-

veten om vad som gäller. Det ser vi vad beträffar utbildning, barnom-

sorg och mycket annat. Det gäller också äldreomsorgen. Eftersom det 

finns en otydlighet vilka förväntningar kommunerna har på sig så är det 

svårt att nu veta vilka mått och steg man ska ta när det gäller utveckling-

en av äldreomsorgen. Minister Sjögren säger att skillnaderna är stora, 

därför att man tolkar det här olika. Jag har sett att det problemet finns. 

Jag var själv med i den gruppen som jobbade fram en äldreomsorgsplan 

i Lemlands kommun. Vi upplevde att det fanns en otydlighet vad beträf-

far lagstiftningen.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Herr talman! Det ska vi försöka rätta till.  

Vtm Gun-Mari Lindholm, replik 

Tack, det låter jättebra. Då är min följande fråga; när kan vi se att det 

kommer ett förslag vad beträffar både ÅHS lagen och socialvårdslagen? 

Man kanske inte behöver ändra det, men åtminstone föreskrifterna vad 

beträffar socialvårdslagen.  

Minister Katrin Sjögren, replik 

Revideringen av ÅHS lagen är ett mammutarbete, som jag tidigare sade. 

Jag räknar med att det här lagtinget under den här mandatperioden ska 

ta ställning till en reviderad ÅHS lag. Jag ska diskutera med social-
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vårdsbyrån snarast angående tillämpningsföreskrifterna. Jag har svårt 

att säga exakt när de ska komma. Jag räknar med att de ska komma så 

fort det bara är möjligt och inom den här mandatperioden.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Ärendet bordläggs till den 8 september 2010.  

Enda behandling 

4 Turismutveckling och turismstrategi 

Ltl Camilla Gunells hemställningskläm 
Landskapsregeringens svar (S 6/2009-2010-s) 
Ltl Camilla Gunells m.fl. spörsmål (S 6/2009-2010) 

Under överläggningen i ärendet, som förklarades avslutad vid plenum den 29.9, har lag-

tingsledamoten Camilla Gunell, understödd av lagtingsledamoten Barbro Sundback, fö-

reslagit att lagtinget skulle godkänna en hemställan till landskapsregeringen av följande 

lydelse: ” Lagtinget hemställer om att landskapsregeringen in budgeten för 2011 åter-

kommer med konkreta åtgärder i syfte att utveckla den landbaserade turismnäringen på 

Åland.”  

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. 

Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att landskapsregeringens svar 

med anledning av spörsmålet antecknas till kännedom röstar ja, de som för lagtingsle-

damoten förslag till hemställan röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? 

Godkänd.  

Ltl Camilla Gunell 

Jag skulle gärna se en öppen omröstning för historieskrivningen.  

Ltl Carina Aaltonen  

Herr talman! Jag stöder en öppen omröstning.  

Talmannen 

Öppen omröstning har föreslagits och understötts och kommer därför att verkställas. 

Jag ber lagtingsledamöterna Raija-Liisa Eklöw och Carina Aaltonen att biträda vid röst-

räkningen.  

Upprop.  

Omröstningen har utfallit så att 16 JA-röster har avgivits, 8 NEJ-röster och 6 ledamöter 

är frånvarande.  

Lagtinget har således beslutat anteckna landskapsregeringens svar till kännedom. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls den 1 november 2010 kl. 12.00, då lagtinget samlas för att välja pre-

sidium för arbetsåret 2010-2011. Presidiet kan dock sammankalla lagtinget därförin-

nan, om detta är oundgängligt. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 15.12). 
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